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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA
PRZETARG NIEOGRANIGZONY

Robota budowlana - rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno - biurowego
Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul, Kossutha 13
zal^cznikami do niniejszej SIWZ s^:
1. formularz oferty
2. formularz opis przedmiotu zamdwienia wrazz harmonogramem rob6t
3. formularz opis rdwnowa^c^ci
4. formularz wykaz rob6t budowlanych
5. formularz wykaz os6b
6. dokumehtacja projektowa:

a) projekt

budowlany

autorstwa

Pracownia

Projektowo-WdroZeniowa

SABUD

Andrzej

Szydlowski,

ul. EdwardaZaj^czka 11,43-309 Bielsko-Bida.
b) projekty wykonawcze:
- projekt wykonawczy - zagospodarowanie terenu ■ architektura
- projekt wykonawczy - konstrukcja,

- projekt wykonawczy - instalacje sanitame wraz z projektem przyl^cza kanalizacji deszczowej
- projekt wykonawczy - instalacje elektryczne
- projekt wykonawczy - instalacje niskopr^dowe

c) projekt budowlany - branza energetyczna: Budowa przekladka sieci elektroenergetycznej iredniego napi?cia poza

obszar kolizji w zwiqzku z planowan^ rozbudow^ istniej^cego,budynku administracyjno-biurowego ^Iqskiego
oddziahi wojewddzkiego NFZ w Katowicach
d) przedmiary robdt;

7.
a)

e) dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz dodatek do dokumentacji geologiczno-iniynierskiej.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych(w skrdcie: STWiOR), w tym:
Cze^c Architektoniczno - Konstrukcvina!

SST-00 Wymagania ogdine
SST -01 Roboty przygotowawcze
SST-02 Roboty rozbidrkowe
SST-03 Roboty ziemne
SST-04 izolacje przeciwwilgociowe
SST-05 Kpnstrukcje betohowe i zelbetowe
SST-06 Roboty murarskie i murowe

SST-07 Okladziny oraz tynki wewn?trzne i zewn^trzne
SST-08 Podlogi i posadzki
SST-09 Plytki ceramiczne
SST-010 Elementy z plyt kartonowo-gipsowych
SST-011 Roboty malarskie
SST-012 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST-013 Roboty w zakresie ^lusarki

SST-014 Roboty w zakresie izolacji diwi^koszczelnych
SST-015 Roboty w zakresie izolacji termicznej
SST-0I6 Roboty dekarskie
SST-017 Wykonanie prac pokrywczych
SST-018 Roboty przy wznoszeniu rusztowah
b) Cze^c przvl^cza:

SST-S-00 Wymagania ogdlne

SST-S-01 Roboty w zakresie przylqcza wodoci^gowego oraz kanalizacji ogdlnosptawnej i deszczowej
SST-S-02 Roboty w zakresie pr^l^cza do sieci cieplowniczej
c)

Czesd sanitama:

SST-S-00 Wymagania ogdlne

SST-S-01 Roboty w zakresie wewn^trznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej
SST-S-02 Roboty w zakresie wewn^trznej instalacji centralnego ogrzewania

SST-S-03 Roboty w zakresie wewn^trznej instalacji wentylacyjnej mechanicznej
SSt-S-04 Roboty w zakresie instalacji klimatyzacyjnej
d) Cze^6 planu zagospodarowania terenu:
SSD-00 Wymagania ogdlne
SSD-01 Roboty pomiarowe
SSD-02 Usuwanie powloki gleby

SSD-03 Roboty w zakresie ksztaltowania terenbw zielonych
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SSD-04 Profilowanie i zag?szczanie podloia
SSD-05 Podbudowa z kruszywa- wymagania ogdlne
SSD-06 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
SSD-07 Roboty w zakresie rbznych powierzchni
SSD-08 Kraw^iniki i obrzeia betonowe
SSD-09 Roboty w zakresie m^ej architektury

Instalowanie systembw alarmowych
Instalowanie poz:arowych systemdw alarmowych(SAP)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn^trznych:
- roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
- roboty w zakresie monta^ opraw, osprz?tu, urz^dzeh i odbiomikdw energii elektrycznej

decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1230/2020 z dnia 02.09.2020 r. - zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow^.
9.
decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1286/2020 z dnia 10.09.2020 r. - zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?.
10. wz6r umowy wraz z zalqcznikami do umowy:
-zal^cznik nr 3 - Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ wraz z wzorem o^wiadczenia;
-zal^cznik nr 4 - Klauzuia informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem o^wiadczenia
0 zobowi^aniu do zachowania poufho^ci
11. wz6r informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platno^d
12. wz6r o^wiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
13.

wz6r o^wiadczenia- grupa kapitalowa

Zatwierdzam

12.
dsts i podpis!

iirowogtrtcnin Dyrektora

^Igskk-f.o

WojO"/6d::kiego

ZASTFJPCA DYKEK.TO^tA
DS. SLUZB MUKOUROVYYCH
fr

•

Bozena Gil

Teresa
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L Nazwa (firma)ofaz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzia} Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pL strona intemetowa: www.nfz-katowice.pL
II. Tiwb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w tiybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t Dz.U.z2019, poz. 1843 ze zin.).
Warto^d zamdwieniajest mniejszanitrdwnowartosd kwoty 5.350.000 euro.
Numer post^powania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 15/pD/2020. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni o powolywanie si? na ww. numer.
Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.
Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takZe „SIWZ" mowa jest
0 "pzp" lub „ustawie", naleZy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawd zamdwien publicznych.
Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiajacym", naleZy przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewdd^i
Narodowego Funduszu Zdrowia(zwany rdwniez Slgskim OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „diiiach" nale|y
przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest
0 „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" naleiy przez to rozumied rozporz^dzeiiie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo2e 2^dad zamawiajacy od wykonawcy
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (j.t. Dz.U.z 2020 r., poz. 1282).
III. Qpis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana - rozbudowa z nadbudowa budynku administracyjno- biurdwego
Slaskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz budowa przekiadki sieci elektroenergetycznej
sredniego napi?cia poza obszar kolizji w zwiazku z planowana rozbudowa istniejacego budynku administracyjnobiurowego Slaskiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ w Katowicach, zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ,
w tym zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi we wzorze umowy.
Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwieh fCPVI:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
31524000-5 Oprawy oSwietleniowe sufitowe lub Scienne
31524100-6 Oprawy o^wietleniowe sufitowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sie:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia;

2) dokumentacjaprojektowaautorstwaPracowniProjektowo-Wdro^eniowej SABUD;
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych(w skrdcie: STWiOR);

4) decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1230/2020 z dnia 02.09.2020 r. ~ zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?.

5) decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1286/2020 z dnia 10.09.2020 r. - zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?.
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TJwaga!

Uszczegdtowienie i konkretyzacj? dokumentacji projektowej stanowi^ wz6rumowy oraz formularz opis przedmiotu
zamdwienia.

W razie w^tpliwo^ci Wykonawca zwi^zanyjest tre^ci^ wzoru umowy oraz formularza opis przedmiotu zamowienia.
Wykonawca winien niezwlocznie zgiosid Zamawiajqcemu w trybie art. 38 pzp wszelkie wqtpliwoSci odnosz^ce si?
do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do dokumentacji projektowej, w szczegdino^ci wszelkie dostrzeione
bi?dy, wewn?trzne sprzecznoSci, niezgodno^ci, czy niekonsekwencje.
Opis przedmiotu zamdwienia okre^la standardy jakoSclowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zai^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.
Niniejsza SIWZ we wzorze umowy ob-esla takze w szczegdlno^ci:
a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
roboty budowlane, ktdrych
niespetnienie spowoduje zgioszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrze2:en lub sprzeciwu,
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
dostawy lub ushigi, ktdre, z uwagi na
wartoSd tych dostaw lub ushig, nie podlegaj^ obowigzkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.
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 ni2: 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy - ceny
oferty), a takze umdw, ktdrych przedmiot nie obejmuje wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych. Wylgczenie,
0 ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o warto^ci wi?kszej nil
50.000,00 zlotych (brutto).
3. Rozwiazania rdwnowame.

Zgodnie z art.30 ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwiazania rdwnowaine opisywanym przez
Zamawiajqcego, jest obowi^any wykazac, ±q oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spelnia wymagania
okre^lone przez Zamawiaj^cego.
Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, rdwniei w zakresie norm,jakimi opisano przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostajq
rozwiazania rdwnowaine opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowame".
Speinienie warunku rdwnowa^o^ci Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypelnionym, podpisanym
1 zal^czonym do oferty formularzu opis r6wnowaj:no§ci. Formularz opis rdwnowainoSci naleiy wypehiid przy
uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszej SIWZ,a tak2e w tre^ci samego formularza.
Zamawiajqcy dopuszcza moiliwo^d zaoferowania rozwiqzah (norm) rdwnowa^iych w odniesieniu do opisanych
w SIWZ,tj. w dokumentacji projektowej b^dz w STWiOR.
Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwiqzania rdwnowa±ne opisywanym przez Zamawiajqcego,jest obowiqzany
wykazad,ze oferowana przez niego robota budowlana spelnia wymagania okre^lone przez Zamawiaj^cego.
W tym celu Wykonawca winien wypehiid i zal^czyd do formularza oferty formularz opis rdwnowazno^ci.
Wykonawca wypehiiaj^c formularz opis rdwnowa2:no^ci winien:
a) wskazad nazw? normy/norm - rozwiqzania rdwnowa^nego oraz

b) podad opis oferowanego rozwiazania rdwnowa^mego w odniesieniu do normy wskazanej w SIWZ.
Opis oferowanego rozwiazania rdwnowa^nego winien wykazad (udowodnid) rdwnowatno^d rozwiazania, ktdre
winno byd na poziomie nie gorszym niz normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Tarn, gdzie w SIWZ pojawia si? odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje si?, it odniesieniu takiemu
towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowaine"- dopuszcza si? rozwiazania rdwnowatne opisanym w SIWZ.
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Formularz opis r6wnowa^o5ci nale^ wypelnid i podpisac w przypadku oferowania rozwi^zari r6wnowa2nych.
Niewypehiienie bqdz niezat^czenie do oferty formularza opis rdwnowaino^ci oznacza, iz Wykonawca oferuje
normy(rozwigzania)zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Uwaga: Wskazanie w formularzu opis przedmiotu zamdwienia nazwy systemu monitoringu wizyjnego VDG Sense
PRO oraz systemu kontroli dost?pu IProtect dotyczy systemdw istniejqcych i funkcjonuj^cych w budynku Sl^skiego
OW NFZ przy ul. Kossutha 13 wKatowicach. U^e nazwy nie stanowi^ zatem elementu opisania przedmiotu
zambwienia przez wskazanie znakbw towarowych, patentbw lub pochodzenia, ^6dla lub szczegblnego procesu.
Opis przedmiotu zambwienia nie narusza art. 29 ust.3 pzp.

4. Wvmbg zatrudnienia na podstawie umowv o prac^ Cart. 29 ust.3a pzpl
Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamdwiema m uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawcf na podstawie umowy o prac^ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,jezeli wykonanie tych czynno^ci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,ze zm.).
Przez czynnosci, ktbrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?
wszystkie czynnosci fizyczne w, ramach robbt ogblnobudowlanych i mstalacyjno - elektrycznych opisanych
w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robbt, oraz w STWiOR, wykonywane bezpoSrednio przez
pracownikbw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania
robbt budowlanych oraz ustug obj?tych przedmiotem zambwienia, z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na
dostawie oraz transporcie (kierowcy).
Powyiszy wymbg zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez kierownika budowy (tj. w ramach uprawnieh budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno^ci konstrukcyjno - budowlanej oraz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz^dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych), kierownika robbt bqdz inne osoby pelni^ce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo , budowlane,
w tym przez osob? z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych, a takze nie obejmuje przypadkbw wykonywania Swiadczenia osobiScie przez
przedsi?biorc? prowadz^cego l-osobow^ dzialalnoSc gospodarcz^.
Wymbg zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktbrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zambwieh
publicznych, dotyczy czynnoSci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na roboty budowlane, nie
zaS w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp. wskazuie sie:
Sposbb dokumentowania zatrudnienia osbb, o ktbrych mowa w art. 29 ust.3a pzp:
najpbmiej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleinoSci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z osbb wskazanych
w umowie) oSwiadczenie, iZ osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zambwienia (umowy) czynnoSci, co do

ktbrych 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 rbwnieZ wykaz osbb (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie
umowy 0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnoSci (zakres obowi^zkbw pracownika)
oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?, dokladne okreSlenie podmiotu
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skiadajqcego o^wiadczenie, dat? zio^enia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o^wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcyi

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

Nieziozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawc^)
uprawnia Zamawiaj^cego do rozwiqzania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoSci
okreslonej w §12 ust.l lit.a umowy,jeteli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu, nie z\ozy\ wymaganego kompletnego oSwiadczenia.

1) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spehiiania przez Wykonawcy lub podwykonawc? wymagan,
0 ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiajqcy zastrzega sobie nast?pujqce uprawnienia w zakresie kontroli
spehiiania przez Wykonawcy lub podwykohawc? wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp,
dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) mo:zliwoSd z^dania poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego
pracownika;

b) moiliwoSc ^qdania innych dokumentdw, np. dokumentdw potwierdzajqcych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skiadek) w postaci zaswiadczenia wlaSciwego oddziahi ZUS lub
dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh;
- zawierajqcych 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
0 prac§ oraz zakres obowi^zkdw pracownika.

c) moZliwoS6 zwrdcenia si? do PanstwoweJ Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia w^tpliwoSci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedloiy Zamawiaj^cemu na ka^de wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spehiienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynnoSci,
CO do ktdrych przedmiotowa SIWZ wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

2) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagaA, o ktdiych mowa w art. 29 ust3a pzp: opisane we wzorze umowy
okolicznoSci rozwi^ania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezteenia w terminie kompletnego
oSwiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1; obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy dzieh niezatrudniania
w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynnoSci, co do ktdrych SIWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowi^ek zaplaty kary umownej za ka2:dy dzieh
opdinienia w przedloZeniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit a lub lit. b.
3) Rodzaj czynnoSci niezb?dnych do realizacji zamhwienia, ktdrych dotyczq wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych czynnoSci w trakcie
realizacji zamdwienia okreSlono powyzej(pkt III pkt 3 SIWZ).
5. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien udzielid na przedmiot zamowienia 60-miesi?cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady
przedmiotu umowy,tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy
1 urz^dzenia, a tak^e na pozostale elementy zamdwienia, ktdre raoZna objqd gwarancji lub r?kojmi^ za wady,
na warunkach okreSlonych w niniejszej umowie.

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohi odbioru robdt budowlanych,
kohczy zas wraz z uplywem 60 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokohi kohcowego.
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Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ by6 sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikaj^cymi ze wzoru umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b?d^
postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ by6
korzystniejsze od okre^lonych we wzorze umowy.
6. Warunki pfatno^ci: warunki platno^ci zostatv okre^lone we wzorze umowv.
7. Inne informacie.

1) Zamawiajqcy nie dopuszcza moi:Iiwo^6 skladania ofert cz^^ciowych.
2) Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwo^ci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwo^ci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J^zyk post?powania.

Wyja^nia si?, ii zgodnie z zasadq wyra^onq w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wiq±e si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o J?zyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktdra formuhye zasad? uSywania J?zyka
polskiego przez podmioty wykonujqce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej PolskieJ. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, ii, art. 5-10 tejie ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.
8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mo^e powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiajqcy na podstawie art. 36b ust.l pzp iada wskazania przez Wvkonawc? cz?sci zamdwienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm

podwvkonawcdw fpatrz: formularz oferty). Na mocy art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, ze wzgl?du na specyfik?
przedmiotu zamdwienia, ZamawiaJ^cy wvlacza z zakresu podwvkonawstwa cz?sd zamdwienia polegaj^c^ na
wykonaniu robdt konstrukcyjno-budowlanych, co oznacza, iz ta cz?5d zamdwienia nie moze zostad powierzona
podwykonawcom.

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdre majq byd wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile s^ juZ znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdiych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktdrym w pd^iejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.
4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ustl, w celu wykazania spelniania
wahmkdw udziahi w postfpowaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu, ie proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powotywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo naleZy rozumied umow? w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce cz?^d
zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^, a innym podmiotem
(podwykonawcy), a ^w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takie mi?dzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy lub .mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

/
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IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zam6wienia;

Wykonawca zobowi^zuje si? wykona^ caly przedmiot umowy w terminie do 310 dni liczqc od dnia
przekazania Wykonawcy front robdt, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-flnansowym, z zastrzeieniem
pozostatych postanowien umowy.
W terminie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym uwzgl?dniono termin 30 dni na dokonanie odbioru
administracyjnego (decyzja o pozwoleniu na u^kowanie obiektu).
Zamawiaj^cy przekaie Wykonawcy front robdt w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie frontu robdt winno zosta6 potwierdzone przez Strony Prbtokolem przekazania frontu robdt.

Wykonanie catego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone Protokolem koncowym.
Protokdl kodcowy zostanie podpisany niezwlocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na u^kowanie.
Wykonawca zobowi^zuje si? wykonad caloSd robot budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowofinansowym, zwanym dalej rdwniei ^Harmonogramem", w terminie do 280 dni licz^e od dnia przekazania
Wykonawcy front robdt, co zostanie potwierdzone Protokolem odbioru robdt budowlanych.

Kwesti? termindw i zasad wykonania zambwienia szczegblowo opisuje wzbr umowy.

2. Miejsce realizacji zambwienia: ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.
V. Warunki udzialu w postepowaniu

I. Zgodnie z art. 22 ust.1 pzp o udzielenie zambwienia mog^ ubiegab si? Wykonawcy, ktbrzy:
1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniajq warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiajqcego w ogtoszeniu
0 zambwieniu.

IV niniejszym postepowaniu Zamawiajqcy stawia warunki udzialu w postepowaniu dotyczqce sytuacji
ekonomicznejiflnansowej oraz zdolno&ci zawodowej(posiadanie wymaganego doSwiadczenia oraz dysponowanie
osobamiposiadajqcymistosowne uprawnienia),
Ad.l) Art 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodlesanie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mogq zachodzib podstawy wykluczenia, o ktbrych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp.

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

» Wykonawca, ktbry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moie przedstawib
dowody na to, ze podj?te przez niego Srodki s^ wystarczajqce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegblnoSci
udowodnib naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^buczynienie
pieni?Zne za doznanq krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspblprac? z organami Scigania oraz podj?cie konkretnych srodkbw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktbre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeZeli wobec Wykonawcy,
b?dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania si? o udzielenie
zambwienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
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»Wykonawca, kt6ry powohije si^ na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na Ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).
» Zamawiaj^cy moze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.
Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okre^lonego przez
Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ

a) Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotycz^cy sytuacji ekonomicznej 1 flnansowej.
Wykonawca winien wykazad posiadanie ^rodkow finansowych w wysoko^ci nie mniejszej niz 1 000 000,00
zlotych lub zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 1 000 000,00 ziotych, w okresie nie
wczeSniejszym ni^ 1 miesiqc przed upiywem terminu skladania ofert.

Wykonawca winien wykazad za pomoc^ opiaconej polisy, a w przypadku jej braku za pomoc^ innego dokumentu,
jest ubezpieczony od odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno^ci zwi^zanej z przedmiotem
niniejszego zamdwienia(roboty budowlane), na kwot? nie ni^szq niz 1 000 000,00 ziotych.

W celu wykazania spehiienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Wykonawca sklada oSwiadczenie o spetnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie
Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a-c SIWZ.
b) Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci technicznei lub
zawodowei

Zdolno^c techniczna i zawodowa

Wykonawca winien wykazad co najmniej jednq (1)robot? budowlanq wykonan^ w okresie ostatnich pi?ciu(5)lat
przed upiywem terminu skladania ofert, a je^eli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie,
z podaniem jej rodzaju i warto^ci, daty i miejsca wykonania oraz zalqczeniem dokumentu potwierdzaj^cego,
ze robota zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukohczona.

Przez wykonana robote budowlana naleiy rozumied robot? polegaj^cq na wybudowaniu (wzniesieniu) nowego

wielokondygnacyjnego (co najmniej 2 kondygnacje) obiektu o powierzchni calkowitej co najmniej 1000 m^,
naleZqcego do jednej z nastepujqcych grup Polskiej Klasyfikacji Obiektdw Budowlanych: 12.20-budynki biurowe,
11.30 - budynki zbiorowego zamieszkania, 11.22 - budynki wielomieszkaniowe, wyposazonego w nast?puj^ce
instalacje:

a) wykrywania i sygnalizacji pozaru, monitoringu;
b)sygnalizacji wlamania;
c)teletechniczn^ i komputerow^;
d)wewn?trzne instalacje elektryczne oraz zasilanie budynku w energi? elektryczn^;
f) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
g) c.o. i C.W.U.;

h)sanitam^ i kanalizacji.

Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych wartosc brutto Wykonawca wpisuje warto^d brutto w ziotych za
wykonanie calej wykazanej roboty budowlanej spebiiaj^cej opisane w SIWZ wymogi.
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Podaj^c w forraularzu wykaz rob6t budowlanych dat^ wykonania Wykonawca wskazuje dzien, miesiqc i rok
(np. 30.10.2020 r.) wykonania (zakonczenia) wykazanej roboty budowlanej. Robota wykonana to taka, ktdrej
realizacja zostala zakonczona.

Podajqc w formularzu wykaz rob6t budowlanych miejsce wykonania Wykonawca podaje adres miejsca wykonania
wykazanej roboty budowlanej.

Wykonania roboty budowlanej (co najmniej 1) wykazanej w formularzu wykaz robdt budowlanych, winno zostac
potwierdzone stosownym dokumentem. Dokument winien potwierdzai, te wykazana robota zostala wykonana
zgodnie zzasadamisztuki budowlanej i 2:e zostalaprawidlowo ukonczona.

Oprpcz o^wiadczenia o spelnianiu warunku udziatu w post^powaniu, na potwierdzenie opisanego warunku
Wykonawca przedlozy formularz wykaz robdt budowlanych oraz dokument/y potwierdzajqce, 2e roboty zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukohczone (patrz: pkt VI pkt 3 lit. d i e SIWZ).
Osobv zdolne do wykonania zamdwienia.

Osoby, ktdre b^d^ uczestniczyd w wykonywaniu zamdwienia winny posiadad wymagane uprawnienia w zakresie,
w jakim ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnien, odpowiednio do charakteru robot budowlanych
b^d^cych przedmiotem niniejszego zamdwienia.

1) Wykonawca winien dysponowad 1 osobq zdoln^ do wykonania zamdwienia, tj. mogqc^ wykonywad samodzielne
flinkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^cq uprawnienia budowlane w specjalno^ci konstrukcyjno-budowlanej
(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien) do kierowania robotami

budowlanymi, ktdra to osoba b^dzie pebiid w przedmiotowym zamdwieniu funkcj? kierownika budowy w zakresie
zadania „rozbudowa z nadbudowq budynku administracyjno-biurowego ^Iqskiego OW NFZ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13".

Osoba ta winna byd czynna zawodowo i posiadad co najmniej 5-letnie do^wiadczenie w pehiieniu funkcji
kierownika budowy w sposdb ci^gly.

2) Wykonawca winien dysponowad 1 osobq zdoln^ do wykonania zamdwienia, tj. mogqc^ wykonywad samodzielne
fimkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^ uprawnienia budowlane w specjalno^ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzeh elektrycznych i elektroenergetycznych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami
prawa do wydawania ww. uprawnien) do kierowania robotami budowlanymi, ktdra to osoba b?dzie pebiid
w zakresie zadania „budowa-przekladka sieci elektroenergetycznej Sredniego napi^cia poza obszar kolizji
w zwi^zku z planowan^ rozbudow^ istniej^cego budynku administracyjno-biurowego Slqskiego Oddzialu
Wojewddzkiego NFZ w Katowicach" funkcj? kierownika budowy oraz funkcj? kierownika robdt w pozostalym
zakresie realizacji umowy.

Osoba ta winna byd czynna zawodowo i posiadad co najmniej 5-letnie do^wiadczenie w pelnieniu funkcji
kierownika budowy w sposdb ci^gly.

3) CO najmniej 1 osoba posiadaj^ca uprawnienia budowlane w specjalno^ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociqgowych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony
przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien).

Osoba te winna byd czynna zawodowo i posiadad co najmniej 12-miesi^czne doswiadczenie w pelnieniu
ww.samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnien w sposdb ci^gly.
Osoba ta b^dzie pebiid w przedmiotowym zamdwieniu flinkcj? kierownika robdt.

Wykonawca w zakresie ppkt 1), ppkt 2) oraz ppkt 3) poda (w formularzu wykaz osdb): imi? i nazwisko,
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie, a tak^e zakres czynnosci wykonywanych przez osob$ z danymi
uprawnieniami oraz informacj? o podstawie dysponowania danq osobg(np. umowa o prac^, umowa zlecenia etc.).
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Opr6cz o^wiadczenia o spelnianiu warunku udziaha w post^powaniu, na potwierdzenie opisanego warunku
Wykonawca przedto^ dokument (formularz wykaz os6b) oraz o^wiadczenie, ie osoby, kt6re b?d^ uczestniczye
w wykonywaniu zamdwienia posiadajq wymagane uprawnienia-formularz oferty (patrz: pkt VI pkt 3 lit. fSIWZ).
Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza winien najpdzniej w dniu zawarcia umowy
przedstawid Zamawiaj^cemu kopi^ dokumentdw potwierdzajqcych posiadanie przez wykazane osoby uprawnien,
o ktdrych raowa powy2Kjj w ppkt 1), ppkt 2)oraz ppkt 3).

Zamawiajqcy dopuszcza na etapie umowy mozliwosd zmiany os6b podanych w wykazie przy spehiieniu przez nowe
osoby warunkdw opisanych powyzej.

W celu wykazania speinienia warunku udziahi w post^powaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego powyZej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o spebiianiu ww. warunku

(patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e
SIWZ.

Uwagal

♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot
roboty budowlanej zgodny ze zdefiniowanym powyzej.

♦ Podajqc w formularzu wykaz robdt budowlanych wartoSd, Wykonawca wpisuje kwot? brutto w ziotych za
wykonan^ robot? budowlan^.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok
wykonania (zakohczenia) roboty budowlanej.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty budowlanej.

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

♦Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawe? zamdwien byiby szerszy (np. obejmowalby
inny rodzaj zamdwienia b^d^ irme roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr?bnid i podad dane dotycz^ce
jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefiniowanej powyzej. W przvpadku podawania warto^ci Wykonawca
winien wpisad zardwno kwot? stanowiaca warto^c caleeo zamdwienia. iak i warto^d samei robotv budowlanej
zdefiniowanej powvZei.

♦ Wykonanie kaZdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostad po^wiadczone dowodem.

Wykonawca przedstawia zatem wykaz robdt budowlanych z zal^czeniem dowoddw okreslaj^cych, Ze roboty
budowlane zostaly wykonane naleZycie, w szczegdlno^ci informacji o tym, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.
2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia:

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

b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - wystarczy spelnienie
go wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o zamdwienie (jako suma posiadanych ^rodkdw
finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, iz warunek moZe spelnid jeden z Wykonawcdw,
Iqcznie dwdch lub kilku z nich albo Iqcznie wszyscy Wykonawcy;
c) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 litb SIWZ, winien spehiid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak moZliwo^ci
sumowania zdolno^ci zawodowej - do^wiadczenia).
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3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz§sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie ad charakteru prawnego Iqczqcych go z mm stosunkow prawnych,
na gruncie niniejszego post^powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o kt6rej mowa w cyt. art. 22a ust.1 pzp,
wystqpi wyJ^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zasobach innego podmiotu/6w, udowodni Zamawiajqcemu, ze realizujqc
zamdwienie b?dzie dysponowa} niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/6w, w szczegdlno^ci przedstawiaj^c
zobowi^zanie tego podmiotii/6w do oddahia mu do dyspozycji niezb?dnych zasobbw na potrzeby realizacji
zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalajq
na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, 2e nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa
w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp.

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

W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zasobach innych podmiotdw na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp,
b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umoZliwiaj^cym naleZyte wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw,
Zamawiaj^cy 2qda wskazania w szczegdlnosci:
a) podmiotu, ktdry udost?pm swoje zasoby(nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.
Informacje, o ktdrych mowa powy^ej pod lit.a-d, winnv znalezd si? w zobowi^aniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.
Zobowiazanie podmiotu, o ktdrvm mowa wvi:ei. Wykonawca zalacza do ofertv.

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego do^wiadczenia (tu: zdolno^ci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegad na zdolnosciach innych podmiotdw, jeSli podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub
ushigi, do realizacji ktdrych te zdoInoSci s^ wymagane.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp,jezeli zdoInoSci lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.1 pzp,
nie potwierdzajq spelnienia przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy i^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego:
a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi^al si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?Sci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoSci lub
sytuacj? finansowq, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.
Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej innych podmiotdw/tu odpowiada
solidamie z podmiotem, ktdry zobowi^al si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod? poniesion^ przez
Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba 2e za nieudost?pnienie zasobdw nie
ponosi winy.
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VA.Podstawv wvkluczenia, o kt6rvch mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.
VI. Wykaz o^wiadczeri lub dokumentdw potwierdzaiacvch spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz
brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1) aktualne na dzieA skiadania ofeity oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp,
tj. Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst^pne potwierdzenie, Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziahi w postepowaniu.

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

Wzdr o^iadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ.

2) zobowi^zanie innego podmiotu/6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasob6w
na potrzeby realizacji zamdwienia (jeZeli 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.pn
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust5 pzp, Wykonawca przekaZe Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy
o przynale^noSci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ustl pkt
23 pzp.

W przypadku przynaleZno^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zloiyd wraz z oSwiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, Ze powiqzania z innym Wykonawcy nie prowadzq do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

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

Wzdr oswiadczenia - grupa kapitahwa stanowi zalqcznik do SIWZ.

3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiajqcy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostala najwyZej oceniona,
do zloZenia w wvznaczonvm, nie krdtszvm niz 5 dni. terminie aktualnych na dzieh zloZenia nastepujqcych
dokumentdw:

a) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej potwierdzajqca wysoko^d
posiadanych drodkdw finansowych lub zdolno^d kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszym niz 1
miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert (por. pkt V.l ppkt 2 lita SIWZ);
b) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokoSd

posiadanych ^rodkdw finansowych lub zdolno^d kredytow^ podmiotu, na ktdrego sytuacji finansowej
Wykonawca polega, w okresie nie wczesniejszym niZ 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (jeZeli
Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotdw).

c) dokument potwierdzajqcy, Ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialabo^ci zwiqzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjn^ okre^lon^ przez
Zamawiaj^cego (por. pkt V.l ppkt 2 lit.a SIWZ);

»JeZeli Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej innego podmiotu/dw, przedstawia ww. dokument
potwierdzaj^cy, Ze podmiot, na ktdrego sytuacji ekonomicznej Wykonawca polega jest ubezpieczony od
odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno^ci zwi^anej z przedmiotem zamdwienia.
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» Jezeli Wykonawca polega na sytuacji fmansowej iimego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu
do tego podmiotu.

»Je^:eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zio:zy6 dokumentu dotyczqcego sytuacji fmansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, mo2e ziozy6 inny dokument, ktdry w wystarczajgcy spos6b potwierdza

spetnianie opisanego przez Zamawiajqcego warunku udziahi w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).
d) wykaz robdt budowlanych (formularz wykaz robdt budowlanych) wykonanych nie wcze^niej nii w okresie
ostatnich pi?ciu (5) lat przed upfywem terminu skfadania ofert - a jezeli okres prowadzenia dziaialno^ci jest
krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto^ci, daty, miejsca wykonania i podraiotdw, na
rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V.l ppkt 2
lit.b SIWZ),z zalqczeniem

e) dowoddw okre^laj^cych, czy te roboty budowlane zostafy wykonane nale^cie, w szczegdlno^ci infoimacji
0 tym, czy roboty zostafy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje bqdz inne dokumenty'wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego roboty budowlane byfy wykonywane, a je^ieli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych dokumentdw - inne dokumenty.
f) wykaz os6b (formularz), ktdre b?d^ uczestniczyd w wykonywaniu zamdwienia z podaniem imienia
1 nazwiska wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i do^wiadczenia niezb^dnych do
wykonania zamdwienia, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynno^ci, oraz informacjq o podstawie do
dysponowania tymi osobami (patrz: pkt V.l ppkt 2 lit. b SIWZ).
4. W przvpadku wspdlneeo ubieeania sl^ o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ sklada ka5:dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych
sif 0 udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzad spehiianie warunkdw udziahi w
post^powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym ka^dy z Wykonawcdw wykazuje
spehiianie 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 ubiegajgcych
si? 0 udzielenie zamdwienia;

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lita lub odpowiednio lit.b winien potwierdzid spehiianie
warunku opisanego w pkt V pkt I ppkt 2 lit.a SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o
udzielenie zamdwienia (jako suma posiadanych ^rodkdw finansowych lub zdolnoSci kredytowej), co
oznacza, it warunek moZe spehiid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie
wszyscy Wykonawcy;

4) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.f winien potwierdzid spehiianie warunku opisanego w pkt V
pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ (osoby zdolne do wykonania zamdwienia) wspdlnie przez Wykonawcdw
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, co oznacza, it warunek moZe spehiid jeden z Wykonawcdw,
l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie.wszyscy Wykonawcy;
5) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.c , lit.d lub lit. e SIWZ, winny potwierdzid spehiianie
warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z
Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spehiid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia,
tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak
moZliwo^ci sumowania zdolno^ci zawodowej - do^wiadczenia);

6) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ, winien potwierdzid spehiianie wahmku opisanego w
pkt V pkt I ppkt 2 lit.a SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spehiid samodzielnie przynajmniejjeden z
Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcdw powinien posiadad wymagane ubezpieczenie OC.
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5. Forma o^wiadczen i dokument6w.

UWAGA! W niniejszym post^powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mo2liwo^6
skladania dokumentdw lub oSwiadczeA, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moie
zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia(Dz.U.z 2020 r., poz. 1282), przy u^ciu ^rodkdw komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopu^cit rdwniei moiliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy utyciu ^rodkdw
komunikacji elektronicznej w sposdb okre^lony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zam6wien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami- patrz pkt VII SIWZ.

W post^powaniu niniejszym, w kt6iym zgodnie z wyborem Zamawiajqcego, nie zostala dopuszczona moiliwoSc
skladania dokumentbw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u2yciu ^rodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporzqdzenia w brzmieniu nadanym rozporzqdzeniem Ministra
Przedsi?biorczo5ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw,jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993 ze zm./, ztym i:e:
1)
2)

dokumenty lub o^wiadczenia, o ktbrych mowa w rozporzqdzeniu w sprawie dokumentdw, skladane
w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem,
po^wiadczenie za zgodno56 z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,
sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie kopii po^wiadczonej notarialnie/odpis notarialny.
UWAGA! Wykonawcy wsp61nie ubiegajqcy si? o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyd do oferty
pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowi6 pelnomocnika do reprezentowania
ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zam6wienia 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 pebiomocnictw.
»Po§wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaidego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiaj^cy moZe z^da6 przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyt^cznie wtedy, gdy zloZona kopia jest nieczytelna lub budzi
wqtpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.
»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,
dokumenty lub o^wiadczenia sporz^dzone w j?2yku obcym winny byd skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk
polski.

6. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

JeZeli Wykonawca nie zloZyl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw
potwierdzajqcych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych
do przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompleme, zawieraj^ bl?dy lub budzq
wskazane przez Zamawiajqcego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zloZenia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie
post?powania.

JeZeli Wykonawca nie zloZyl wymaganych pelnomocnictw albo zloZyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zloZenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takZe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyja^nien dotyczqcych o^wiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.
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7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do ziozenia oSwiadczen lub dokumentdw potwierdzajqcych okoliczno^ci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp,jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne(Dz. U.z 2019 r. poz. 700,730,848 i 1590).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost^pno^ci o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,
§5 i §7 cyt. rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, w formic elektronicznej pod okre^lonymi adresami intemetowymi
ogdlnodost^pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiajqcy moZe Zqda6 od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
naj^zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cvt, norma skorzvstanie z tei moZliwoSci wvmaga wskazania przez Wvkonawce
skonkretvzowanvch oSwiadczefl lub dokumentdw.

»W przypadku wskazania przez Wvkonawce oSwiadczeh lub dokumentow, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si^ w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlnoSci oSwiadczeh lub
dokumentow przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okoIicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczeh lub
dokumentow, o ile
one aktualne (§10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mozliwoSci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch oSwiadezeh lub dokumentdw.

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym post^powaniu.
8. Art. 24aa pzp.
Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona6 oceny ofert, a nast^pnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
» JeZeli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbada6, czy nie podlega
wykluczeniu Wykonawca, ktdry ztoiyl ofert? najwyiej ocenionq spoSrdd pozostalych ofert.
VII,

Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
oSwiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonaweami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiajqcym 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 uZyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
ustug drog^ elektronicznej tj. poczte elektroniczne e-mail, z zastrzeieniem, it oferta winna zostac zlozona pod
rygorem niewaznosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloZone z zachowaniem formy okreSlonej
w pkt X lit. B SIWZ (r6wnie2 w przypadku jego zlo^enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), zaS oSwiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzedzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moZe Zeda6 zamawiajecy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zam6wienia (rownieZ w przypadku ich zloZenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), •
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporzedzenia Ministra
Przedsi?biorczoSci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajecego rozporzedzenie w sprawie rodzaj6w
dokumentdw,jakich (...)/Dz.U.2018, poz. 1993 zezm./.
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Uwzgl^dniono art.18a ustawy z dnia 22,06.2016 r. o zmianle ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz
niektdiych innych ustaw (DZ.U.2016.1020 ze zm.).
Patrz r6wnie2 pkt VI pkt 4 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust,l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy u5:yciu ^rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu ushig
drogq elektronicznq (tj, poczt^ elektronicznq e-mail), bqdz faksem, b^di za po5rednictwem poslarica.
3. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy uiyciu ^rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektronicznq e-mail), ka^da ze stron na 2gdanie drugiej
strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okreSlonym
wSIWZ..

5. Zawiadomienia, o5wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny by6
skladane na adres: Slqski OWNFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.
6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pocztq elektronicznq
(e-mail) winny by6 kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem
winny byd kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo^e zwrdcid si? do Zamawiajqcego o wyja^nienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^any udzielid wyja^nieh
niezwiocznie, jednak nie pd^iej nit na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeieli warto^d zamdwienia
jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
i.Q wniosek o wyja^nienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie p6^iej niz do kohca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Je^:eli wniosek o wyja^nienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nieh, Zamawiaj^cy
mo2e udzielid wyja^nieh albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedhiienie 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 mo^e przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,je2eli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzieh 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:
Pani Agnieszka Broniewicz- Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwieh Publicznych;
Pani Katarzyna Chochdl- Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwieh Publicznych;
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.
Vni.

Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiajqcy i^da. od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
100.000,00 zlotych (slownie: sto tysi?cy 00/100 ziotych).
2. Wykonawca moie wnieSd wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:
1) pieni^dzu,
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
i.Q por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?&iym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.
3. Wadium wnoszone w pienigdzu nale^y wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.
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Na potrzeby przelew6w mi^dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorq^ch 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej nii pieni?i3ia, Wykonawca obowi^any jest zlo^yd dokument
- wadium w kasie Slqskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie mo2e warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadno^ci Zqdania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^o^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwigzania ofertq (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw ^rodkdw
pieni?2nych na podany wy2ej rachunek bankowy, przed uplvwem 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^zany jest odrzucid ofert?, jei:eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego mo^e przedhi^d termin zwiazania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy mo^e tyiko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofertg, zwrdcid si? do

Wykonawcdw o wyraienie zgody na przedluZenie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu2szy jednak niZ 60 dni.
3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktOrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. PrzedhiZenie terminu zwiqzania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu waZno^ci
wadium albo, jezeli nie jest to moZliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluZony okres zwiqzania ofert^.
Jezeli przedhiZenie terminu zwi^ania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktOrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.
X.

Oois sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnid formularze (w tym wzory o^wiadczeh) w sposOb 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 dotyczy" i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne zdaniem Wykonawcy - informacje naleZy umie^cic w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez
Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowad i zloZyd ofert? z wykorzystaniem wzorOw formularzy oraz innych
zalgcznikOw skladajqcych si? na SIWZ. W przypadku edytowania, kopiowania lub przepisywania formularzy,
Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisOw znajdujqcych si? we wzorach
formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

UWAGA! Zamawiajqcy udost?pnia na stronie intemetowej l^lgskiego OW NFZ formularze oraz oswiadczenia
niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jeieli Wykonawca edytuje formularz
lub oswiadczenie,zobowiqzany jest dokladnie przeczytad jego tre^d oraz pordwnad jq z oryginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.
UWAGA! Dla ocenv, czv tre§d ofertv odpowiada tre^ci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie pdft
zawieraiaca skan oodpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d ka5:dego z przedkladanych w ofercie formularzy i oSwiadczen.
W przypadku, gdy tre^d oferty nie b?dzie odpowiadala treSci SIWZ, z zastrzeieniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
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podlegaia b^dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ hy6 podpisane przez osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciggania
zobowigzan o warto^ci odpowiadajqcej niniejszemu zamdwieniu, tzn, osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upehiomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi§ poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) naleZy dotqczyi
do oferty. Ofert?, oSwiadczenia i inne dokumenty winna podpisa6 osoba upowaZniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaZnion^ zostanie uznana za niewaZn^.

C. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast^pujqcej formie; w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A oraz napisem:
Przetarg nieograniczony- nr 15/pn/2020
ROBOTA BUDOWLANA

ROZBUDOWA Z NADBUDOWi^ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

^L^SKIEGO OW NFZ W KATOWICACH

NIE OTWIERA6 PRZED:

godz. 12.00

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesyiki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczy£,
ze przesylka zawiera oferty oraz wskazac numer post^powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci
za nast^pstwa spowodowane brakiem wla^ciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiajqcy prosi o wloZenie do koperty jw. wypeinionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zaiqczniki wymienione w pkt 17 formularza oferty,
z uwzgl?dnieniem uwag do zalqcznikdw.

W przypadku oSwiadczeti lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegt, Ze nie mogq by6 one udost?pnione innym uczestnikom post^powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL.^CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa definiuje art. II ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1010 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 elementdw nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jeZeli Wykonawca, nie p6£niej niz w terminie
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sldadania ofert, zastrzegt. ze nie mogq byd one udost^pniane oraz wvkazaL ii zastrzeione informacje
stanowi^ tajemnic^ pi^edsi^biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.
F.

Zgodnie z SIWZ Wykonawca moZe zioiyd tyiko jednq ofert?. Ofert? sktada si? w formie pisemnej pod rygorem
niewaZno^ci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zloZenie oferty w postaci elektronicznej.

G.

Tresc ziozonej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej'jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pizp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy Wspolnie ubiegajacy si?
o udzielenie zamdwienia musz^ zalqc^d do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.
I.

Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczeti:
1)

formularz oferty

2)

formularz opis przedmiotu

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

zamdwienia

(formul^z nalezy zal^czyd do formularza oferty);^

formularz opis

jeZeli Wykonawca oferuje rozwi^nia(normy)rdwnowaZiie (patrz: pkt in
ppkt 3 SIWZ), naleZy wypelnid i podpisad w miejscu do tego
wyznaczonym (formularz-jeZeli dotyczy, naleZy zal^czyd do formularza
oferty);

3)

rdwnowaZno^ci

4)

Szczegdlowe kosztorysy
ofertowe/szczegdlowy
kosztorys ofertowy

naleZy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" moZe byd uZyta piecz?d firmowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty naleZy podad cen? oferty (netto oraz
brutto)za realizacj? caiego zamdwienia;
wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe;

w oparciu o zal^czone do SIWZ dokumenty skladaj^ce si? na opis
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca winien sporz^dzid szczegdlowe
kosztorysy ofertowe/szczegdlowy kds^orys oferto^vy dla robdt
budowlanych stanowi^cych przedmiot zamdwienia.
Przez szczegdlowy kosztorys ofertowy nale2y rozumied szczegdlowy
kosztorys ofertowy sporz^dzony zgodnie z zasadami wynikaj^cymi
z rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robdt
budowlanych, dla metodv szczegdlowe!. sporzadzania . kosztorvsu
ofertowego;

Rozporz^dzenie nie jest alrtem prawnym aktualnie obowi^zuj^cym,
niemniej jednak Zamawiajqcy wymaga sporzadzania szczegdlowego
kosztorysu ofertowego zgodnie z zasadami opisanymi w wyiej
wskazanym rozporz^dzeniu, ktdrego tekst zalqcza si? do niniejszej SIWZ;
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc? braku moiliwo^ci
skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca winien dokonad
wyceny danego elementu robdt w szczegdlowym kosztorysie ofertowym
na podstawie kalkulacii wlasnei rindvwidualneil ktdr^ winien zal^czyd do
szczegdlowego kosztorysu ofertowego jakojego integralnq cz?5c;
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szczeg61owy kosztorys ofertowy/szczegdlowe kos^orysy ofertowe winny
zostad podpisane przez Wykonawc^; kosztorys/kaidy z kosztorysdw
winien zostad zal^czony do formularza oferty W jednym kompletnym
egzemplarzu (w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg, egzempl^
zostanie wykorzystany na potrzeby reali^cji przys:dej umowy;
egzemplarza tego nle naleSy trwale Iqczyd z pozostafymi dokumentami
oferty);
szczegdlowy kosztorys ofertowy/szczegdlowe kosztorysy ofertowe
stanowi^ tre^d oferty Wykonawcy;
rozliczenie robdt nast^pi w oparciu o kosztorys powykonawczy, zgodnie
z zasadami wynikaj^cymi ze wzoru umowy; wynagrodzenie umowy
stanowid b^dzie wynagrodzenie kosztorysowe.
5)

6)

formularz wykaz rob6t
budowlanych

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(formularz skladany jest wraz z dowodami na wezwanie Zaniawiaj^cego);

formularz wykaz os6b
nale^ wypelnid 1 podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(formularz skladanyjest na wezwanie Zamawiaj^cego);

7)

8)

wz6r informacji, o kt6rej
mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona platnosd
wz6r o^wiadczenia, o ktdiym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp

9)

nale^y wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacjf
zal^czyd do formularza oferty);

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(o^wiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

' naleZy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo2yd
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,
o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

Oferty nale^y zloiyd w siedzibie Zamawiajqcego:

Slqski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A (II pi^tro),
w terminie do dnia

godziny 11.00.

la. Zamawiaj^cy informuje, iz z uwagi na ogloszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.2020, poz.491 ze zm.) oraz wprowadzone w zwi^zku z tym obostrzenia, korespondencja
przychodzqca do Slqskiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykohawca proszony jest o uwzgl^dnienie niniejszego przy skladaniu ofert.
W przypadku osobistego dostarczenia oferty, pdiniej nii na 24 h przed uplywem skladania ofert,
Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiaj^cego o ztozeniu oferty.
Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje it wprowadzenie szczegolnejprocedury postfpowania z korespondencjq
wpfywajqcq w formie papierowej, ktora zostala zastosowana przez OW NFZ w Katowicach nie wpfywa
2.
3.
4.

w zaden sposob na termin zhzenia ofertprzez Wykonawcow.
Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zloiona po terminie.
Wykonawca mo2e, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu
° go<^zinie 12.00 pod adresem wskazanym w pkt 1,
sala nr 4,12(IV pi?tro).

4a

W zwiqzku z ogloszonym 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 Slqskiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:
https://www.voutube.com/channel/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w
20

Nr zam6wienia: 15/pn/2020

5.

Otwarcie ofert jest Jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jakq
zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

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

7.

Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiaJacy zamieszcza na stronie intemetowej fwww.nfz-katowice.pB
informacje dotyczqce:
1) kwoty,jaka zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw,ktdrzy zlo^Ii oferty w terminie;

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

XIL Qpis SDOsobu obliczenia cenv ofertv

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Sposdb obliczenia ceny oferty: Wykonawca sporz^dza szczegdiowy kosztorys ofertowy wedle zasad
wskazanych w pkt X lit. I ppkt 4 SIWZ.
Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty niezb^dne do wykonania umowy,zgodnie ze wzorem umowy.
W szczegdlowym kosztorysie ofertowym oraz w pkt 1 formularza oferty - w zale:zno5ci od tego, czy
obowi^ek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiajqcym - do ceny netto
Wykonawca dolicza, bqdz odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT.
W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca skiada wraz z oferty
informacje, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zal^czono do SIWZ) zawieraj^c^ rdwnie2
informacje odnosz^c^ sie do kwestii „mechanizmu podzielonej platnosci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp,jeieli
zlo^ono oferte, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw 1 uslug, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i uslug, ktdry mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie z tymi
przepisami.
Mechanizm podzielonej platnoSci-jezeli dotyczy.
Zamawiajqcy informuje, Iq bedzie realizowal platno^c za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnoSci tzw. split payment, wyl^cznie przy platho^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, jeieli umowa dotyczy towardw lub uslug wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ushig.
Mechanizm podzielonej platno^ci nie bedzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takZe za 5wiadczenia zwolnione z VAT lub
opodatkowane stawke 0%.
W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platno^ci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (cene oferty) brutto, czyli uwzgledniajgcq podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia
z VAT b^dz opodatkowania stawk^ 0%.
Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawce podane z dokladno^ci^ do
dwdch miejsc po przecinku, przy uwzglednieniu zasady, \t ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glac do pelnych
groszy, przy czym kohcdwki ponitej 0,5 grosza pomija sie, ^ kohcdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla sie do
1 grosza.
Zamawiaj^cy odrzuci oferte, ktdra bedzie zawierala bledy w obliczeniu ceny.
Rozliczenia miedzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy bed^ prowadzone w wMucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

XIII. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem was tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad bedzie przedstawione poni2:ej kryterium oceny ofert oraz
nastepuj^cy sposdb oceny ofert:
Cena - waga 100%
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najni:l;sza cena spoSr6d wszystkich ocenianych ofert

Iloii punkt6w =

lOOpkt x 100%
cena ocenianej oferty

Waga hyterium cena zostala ustalona na podstawie art. 91 ust.2a pzp.
»Punktacja b?dzie przyznawana zgodnie z opisanym wyzej wzorem matematycznym.
»Punkty
liczone z dokladno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyra^cnej
w pkt XII pkt 4 SIWZ.

XIV,Informacie o formalno^ciach, iakie powinnv zostad dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia umowv
w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa^na, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lcnym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spehiia
wymagania Zamawiajqcego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejszq na podstawie kryterium
oceny ofert okre^lonego w SIWZ. ZamawiaJ^cy poinformuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
2. ZamawiaJ^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzeieniem
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?dnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwieA
publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020 ze zm.).
3. Zamawiaj^cy mo^e zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.l pzp,jeieli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlo^ono 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^t 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 koricz^ce post?powanie odwolawcze.
4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy mo2e wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkrem^ dat? zawarcia umowy. Najpdmiej w dniu
wyznaczonym jako dzied zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnie^d zabezpieczenie nale2ytego
wykonania umowy.
5. Jeieli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale^ytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moie
wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ie zachodzq przeslanki uniewa2nienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
XV. Wymagania dotvezace zabezpieczenia nalezvtego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust 1 pzp Zamawiaj^cy 2^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^d zabezpieczenia
>yynosi 5% ceny oferty.
2. Zabezpieczenie mo2e zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^aniem pieni?tnym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
poni^ej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiajqcego
najpdmiej w dniu wyznaczonym jako dzien 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. Podchorq^ch 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit,b-e, Wykonawca obowiqzany

jest zlo^c stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najp6zniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy..
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta6 dokonana z zachowaniem
ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mo^e warunkowad
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajqcemu od badania zasadno^ci i^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.
7. W okresach przyshigujgcych Zamawiajqcemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiajqcy nie mo^e zostad
pozbawiony mo:^Iiwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy,
jeieli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wa^o^ci zabezpieczenia (jeieli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wamo^ci dokumentu).

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

9. Zasady zwiqzane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia(70% i 30%), okre^la wzor 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 nienaleiytego 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
stanowiica zal^cznik nr 3 do wzoru umowy oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
wraz ze wzorem o^wiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufiiosci stanowi^ca zal^cznik nr 4 do wzoru
umowy(umowy).

3. Wykonawcy wyst?pujicy wspdlnie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.
XVII. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawev w toku postepowania o udzielenie
zamdwienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przystuguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takie innemu podmiotowi,je5:eli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub mo4e ponie^d szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiajicego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej-wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwnie^: organizacjom wpisanym na list?,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
3. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiajqcy jest zobowiizany
na podstawie ustawy.
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4. Je:teli warto^d zam6wienia jest mniejsza nit kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyiqcznie wobec c^nno5ci;

1)
2)
3)
4)

5.

6.

7.
8.

wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r^ki lub zapytania o cen?;
okre^lenia warunkow udziatu w post^powaniu;
wykluczenia odwohij^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;
odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwotanie powinno wskazywad czyrmosd lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si^
niezgodnosd z przepisami ustawy, zawierad zwi^zle przedstawienie zarzutdw, okre^Iad i^danie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgi on zapoznad si? zjego tre^ciq przed uptywem tego terminu.
Wykonawca lub uczestnik konkursu mole w terminie przewidzianym do wniesienia odwoiania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,
do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwotanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^d albo
dokonuje czynno^cl zaniechanej, informuj^c 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 zastrzeleniem art.
180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwoiania okre^la art. 182 pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego
przyshiguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeleli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.
11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne zjej wniesieniem.

12. 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? mole wnieSd takle Prezes
Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du mole takle przyst^pid do tocz^cego 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.
13. Szczegdlowe zasady zwi^ane ze ^rodkami ochrony prawnej regulujq przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

XVIIL RODO:informacia dla Wvkonawcdw

KLAUZULAINFORMACYJNA

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU ZWI^ZANYM ZPOSTJ^POXYANIEM O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych- RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:
•ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYC H w^t:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia,z ktorym mog^ si? Panstwo kontaktowac w nast^puj^cy sposob:
• listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, uL Rakowiecka 26/30
• za pomoc^ platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
• e-mailem: sekretariatgDf@.nfz.gov.pi
CH

Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem w sprawach
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych z
ktorym mog^ si? Panstwo kontaktowac w nast?puj4cy sposob:
• listownie na adres siedziby administratora: j.w.
• za pomoc^ platformy ePUAP:j.w.
• e-mailem: iod@nfz.gov.pI
•CEL1PODSTAWY PRZETWAJiZ VMA

Pahstwa dane osobowe przetwarzarie b?dq na podstawie art. 6 ust, 1 lit. c RODO w celu zwi^zanym z
post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr 15/pn/2020. przetarg nieograniczony pn.:
Robota budowlana - rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno-biurowego Sl^skiego OW
NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktorym udost?pniona zostanie
dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowieh publicznych(Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp".
hi

Pahstwa dane osobowe b?d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakohczenia post?powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przeki-acza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.
YCZA
A

- .

'

'

'

j

Posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;
nie przyshiguje Pani/Panu:

• w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych,o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^
prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w post?powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp.
25

Nr zam6wienia: 15/pn/2020

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

UWAGA! .W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej naleiy fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiaj^ceiiiu.

mar Tere sa

U£dbwsi<a

26
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OFERTA

Narodowy Fundusz Zdrowia

^l^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13

Dane Wykonawcy:

40-844 Katowice

Nazwa/Firma:

Adtes:

Numer KRS;
CEIDG:

/jeieli dotyczy/
/jeieli dotyczy/

Numer REGON:

/jezeli dotyczy/

Numer-NIP:

adres e-mail:

(jezeli jest)

strotia.www:

(jezeli jest), telefon:

fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie m6glzwrocic wadium:

/dotyczy wadium wniesionego wpieniqdzu/

1. W nawi^zaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot Robota budowlana -

rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno — biurowego ^l^skiego OW NFZ w Katowicach
przy ul. Kossutha 13, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ caiego zamowienia,
zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia,za cen^ ryczaltow^ oferty:

bmtto (cena brutto)
UWAGA!

Patrz pkt XII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wz6r informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp oraz
podzielona platnosc.

/

/1/.
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Na ww,cen^ sktada si^ wynagrodzenie ze szczegotowych kosztorysow ofertowych tj,
zi brutto oraz

la. wynagrodzenie za czynnosci polegaj^ce na zabezpieczeniu budowy przed kradziez^ wlamaniem, b^dz innymi
negatywnymi skutkami pozostawienia budowy bez opieki, po dokonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych:
zlotych brutto za 1 dzien, tj

zlotych brutto za 60 dni,

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac caiy przedmiot umowy w tertninie do 310 dni licz^c od dnia
przekazania Wykonawcy frontu robot, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem
pozostalych postanowien umowy. W terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym uwzgl?dniono termin 30 dni
na dokonanie odbioru administracyjnego (deq^zja o pozwoleniu na uz5rtkowanie obiektu).
Zamawiaj^qr przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony Protokolem przekazania frontu robot.
Wykonanie caiego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone Protokolem koncowym.

Protokol koncowy zostanie podpisany niezwlocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac calosc robot budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowofinansowym, zwanym dalej rowniez „Harmonogramem", w terminie do 280 dni licz^c od dnia przekazania
Wykonawcy front robot, co zostanie potwierdzone Protokolem odbioru robot budowlanych.

Kwesti? terminow i zasad wykonania zamowienia szczegolowo opisuje wzor lunowy.
3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia 60-miesi?cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady
przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane
materialy i urz^dzenia, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore mozna obj^c gwarancji lub r?kojmi^ za
wady, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokoiu odbioru robot
budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem 60 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokoiu koncowego.

4. Oswiadczamy,ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.
5. Oswiadczamy, ie uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofert^ przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania ofert^
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.
6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? 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 wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz
obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

7. OSwiadczamy, z^ zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy
0 zachowaniu poumosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru
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naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ±e zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci
zamowienia *:

Lp.

Cz^sc zamowienia

Firma Podwykonawcy

cz^sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powietzyc podwykonawcy oraz iinn^
podwykonawcy/6w,

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

10. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac* na zasobach
innego podmiotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci technicznej (posiadanie wymaganego doswiadczenia).
lOa, Oswiadczamy,ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac* na zasobach
innego podmiotu w zakresie dptycz^cym zdolnosci zawodowej(posiadanie wymaganego doswiadczenia).

* niepotrzebne skresh'd Wprzypadku polegania na sytuacji Bnansowejlub zdolnosci technicznejlub zawodowej
innego podmiotu lub podmiotdw, Wykonawca udowodni, i£ realizujqc zamowienie b^dzie dysponowal
. niezb^dnymi zasobami tego podmiotu lub podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajqc zobowigzanie tego
podmiotu lub podmiotdw do

11. Zobowic^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.
12. Oswiadczamy, ie wypeinilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art.- 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie 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 przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wyl^czenie stosowania ,obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5.
RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac

NIE DOTYCZY.

'

13. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufiiosci dla Wykonawcy /osoby reprezentujqcej
Wykonawc^.

V
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My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwiqzku ze ztozeniem oferty w post^powaniu o udzielenie
zamowiema publicznego — zamowienie nr 15/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,
zobcwi^zuj? siQ/zobowi^zujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej b^dzie Robota budcwlana -tozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno biurowego Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, w okresie realizacji zamowienia,
a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaiy mi/nam przekazane,
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji
umowy.

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

1) KRS

□

2) CEIDG

□

3) pelnomocnictwa

□

zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
*zaznaczyc podpunkty dotyczqce Wykonawcy

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

/imi? inazwisko/

/podstawa upowaiiiienia do reprezentowania Wykonawcy/

15. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy* do grupy malych lub srednich przedsi?biorstw.
* niepotrzebne skreslid

Dejinigi mahgo orav^ sndniego prv^dst^bior^, a tak^ mikropr^edskbiorty s(awiera ustawa
2019.1292). Zgodnie

dnia 06.03.2018 r. Prawo pr^dskbiorcow

7 ust.1pkt 1-pkt3 (yt. ustauy u^ie.w ustame okreslenia os^nac:^jc{:

1) mikroprzedsi^biorca - prs^dsi^biorci, ktojy n> co najmniejjednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotouych spelnial Icics^ie nast^pujcice
warunki:

a) ^tmdnial srednioroc^ie mniej nt^ 10pracownikow ora^

b) osiqgnqi roct^ny obrot netto ^ sprt^edaiy towarow, nyrobowiusiug ora^ operag'ifinansonych meprv^kract(ajciiy rdwnowartosci w t^lotych 2
milionow euro, lub suny aktywowjego bilansu spors^dt(onego na koniecjednego ych lat niepr:^kroc:yly rownowartosci w t(loych 2 milionow
euro;

2) waiy przedsi^biorca - pn^edsiibiorci, kioty w co najmniejjednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotouych spelnial l<ics(nie nast^ujqce
warunki:

a) S(atrudnial sredniorocs^nie mniej ni^ 50pracownikow oras^^

b) osiqgmil rocv(ny obrot netto i(e sprs^daey towardw, uyrobqwiusiug oras^ ^ operagifinansouych niepr;(ekracs^jci<y rownowartosci w vjotych 10
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu spony{di(pnego na koniecjednego ^ tych lat nieprs^krocsyly rownowartosci w f(lotych 10 milionow
euro -iktory niejest mikroprs^edsi^biorccu

3) iredniprzedsi^biotca - pt^dsiibiorc^, ktory w co najmniejjednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotouych spelnial iqcs^nie nast^ujcice
warunki:

a) v(atrudnial srednioroc^ie mniej ni^ 250pracownikow orat^^

b) osicfgnul rocs^ny obrot netto ere sprt^edacy towardw, uyrobdwiusiug ora^ ^ operagifinansouych niepr;(ekracs(ajci<y rownowartosci w ejotych 50
milionow euro, lub surny aktywdwjego bilansu spors(pds^nego na koniecjednego tych lat niepn^krocvyly rownowartosci w ejotych 43 milionow
euro

- iktoiy niejest mikroprt^dsi^biorcn ani malympri(edsiibiorcci.
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Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach
,*** ktore stanowia tajemnic^ pfzedsi^biotstwa w rozumieniu przepisow ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost^pnione innym podiruotom.
Zamawtaj<ig u^a infomage
tajemnici pr^dskhiorstwa wyiqc^nie w pngpadku, gdj Wykonamca nie po^niej ni^
w terminie sktadania ofert
^e.nie mogci one hyc udost^pniane ora^ ^kav(ai, i^ ^astr^i^ne infomage stanomci tajemnic^
pii^dskbiorstwa. Brak dopeinienia ww. wymagan os^nact^ai b^d^e, i^ Wykonawca jiyra^a ^od^ na udost^nienie caiej tresci ofery
K KPh(^fiikami a tak^ wsvystkich infomagi i dokumentow skladanych iv trakcie post^owania.

16.

**'^nale^ nypetnicwprrypadku ^str^e^nia tajemnkypr^dsiihiorstwa

17.Zal^cznikami do niniejszego formulatza oferty

nast^puj^ce wypelnione formularze/

oswiadczenia/dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)

szczegolowe kosztorysy ofertowe (1 kompletny egzemplarz)
formularz opis przedmiotu zamowienia
formularz opis rownowaznosci — jezeli dotyczy
iriformacja, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp oraz podzielona platnosc
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp

6) pisemne zobowi^zaiue innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia - jezeli dotyczy

7) peinomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginai lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
8) inne

- jezeli dotyczy

Uwag-a!

-

oswiadczenie o przynaleznosci alba braku przynaleinosci do tej samej gtupy kapitatowej
Wykonawca skiada w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o ktorej mowa w art, 86 ustS
pzp na stronie intemetowej www,tifz-katowicepl;

-

formularz wykaz robot budowlanycb wrazz dowodamisktadanyjest na wezwanie Zamawiajqcego,
o ktorym mowa w art,26 ust,2pzp (patrz SIWZ);
formularz wykaz os6b sktadany jest na wezwanie Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art, 26 ust.2
pzp (patrz SIWZ),

-

informacja banku lub spotdzielczejkasy oszcz^dnosciowo-kredytowej sktadana jest na wezwanie
, Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art, 26 ust.2pzp (patrz:STWZ)

-

dokument potwierdzajqcy, ie Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanejzprzedmiotem zamowienia na sum^ gwarancyjnq
okredlonq przezZamawiajqcego sktadanyjest na wezwanie Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art,
26 ust.2pzp (patrz SIWZ).
Imi^ i nazwisko upelnomocnionego.przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
mgr Ter

SlA

Uzdowsio

Nr zam6\vienia; 15/pn/2020

formiilarz opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana - rozbudowa z nadbudowq. budynku adiriinistracyjno biurowego Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ w Katowicach pr^ ul. Kossutha 13, zgodnie
z zasadami okreslonymi w SIWZ,w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.

Przedmiot zamowienia obeimuie:

- rozbudow? z nadbudow^ budynku administracyjno- biurowego Slqskiego Oddziaha Wojewodzkiego NFZ
w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

- przekladk? sieci elektroenergetycznej sredniego napi^cia poza obszar kolizji w zwi^zku z planowan^
fozbudow^ istniej^cego budynku administracyjno-biurowego.
n. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si?:
1) niniejszy formularz opis przedmiotu zamowienia wraz z harmonogramem;.

2) dokumentacja projektowa autorstwa Pracowni Projektowo-WdrozeiiioweJ SABUD:
a) projekt budowlany autorstwa Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa SABUD Andrzej Szydlowski,
43^309 Bielsko-Biala, ul. Edwarda Zaj^czka 11,
b) projekty wykonawcze:
- projekt wykonawczy - zagospodarowanie terenu - architektura
- projekt wykonawczy - konstrukcja,

- projekt wykonawczy - instalacje sanitame wraz z projektem przylqcza kanalizacji deszczowej
- projekt wykonawczy - instalacje elektiyczne
- projekt wykonawczy - instalacje niskoprqdowe

c) projekt budowlany - branza energetyczna: Budowa przekladka sieci - elektroenergetycznej
sredniego napi?cia poza obszar kolizji w zwi^u z planowan^ rozbudow^ istniejqcego budynku
administracyjno-biurowego sl^skiego oddziahi wojewodzkiego NFZ w Katowicach
d) przedmiary robot;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, w skrocie: STWiOR,w lym:
a) Czesc Architektoniczrio — Konstrukcvjna:
SST-00 Wymagania ogolne
SST -01 Roboty przygotowawcze
SST-02 Roboty rozbiorkowe
SST-03 Roboty ziemne
SST-04 izolacje przeciwwilgociowe
SST-05 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
SST-06 Roboty murarskie i murowe
SST-07 Okladziny oraz tynki wewn?trzne i zewn?trzne
SST-08 Podlogi i posadzki
SST-09 Plytki ceramiczne
SST-010 Elementy z plyt kaftonowo-gipsowych
SST-011 Roboty malarskie
SST-012 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST-013 Roboty w zakresie slusarki
SST-014 Roboty w zakresie izolacji d^i?koszczelnych
SST-015,Roboty w zakresie izolacji termicznej
SST-016 Roboty dekarskie
SST-017 Wykonanie prac pokrywczych
SST-018 Roboty przy wznoszeniu nisztowan
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b) Czesc przvl^cza:
SST-S-00 Wymagania ogolne

SST-S-01 Roboty w zakresie priylqcza wodoci^gowego oraz kanalizacji ogolnosplawnej i deszczowej
SST-S-02 Roboty w zakresie przyl^cza do sieci cieptowniczej
c) Czesc sanitama:

SST-S-00 Wymagania ogolne

SST-S-01 Roboty w zakresie wewn^trznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej
SST-S-02 Roboty w zakresie wewn^trznej instalacji centralnego ogrzewania
SST-S-03 Roboty w zakresie wewn^trznej.instalacji wentylacyjnej mechaniczriej
SSt-S-04 Roboty w zakresie instalacji klimatyzacyjnej
d) Czesc planu zaeospodarowania terenu:
SSD-00 Wymagania ogdlne
SSD-01 Roboty pomiarowe
SSD-02 Usuwanie powloki gleby

SSD-03 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
SSD-04 Profilowanie i zag^szczanie podloza
SSD-05 Podbudowa z kruszywa- wymagania ogolne
SSD^06 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
SSD-'O? Roboty w zakresie roznych powierzchni
SSID-08 Kraw^zniki i obrzeza betonowe

SSD-09 Roboty w zakresie malej architektury
Instalowanie systemow alarmowych
Instalowanie pozarowych systemow alarmowych(SAP)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn^trznych:

- roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
- roboty w zakresie montazu opraw, osprz^tu, urz^dzen i odbiomikow energii elektrycznej
4) decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1230/2020 z dnia 02.09.2020 r. - zatwierdzenie

projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?,
5) decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1286/2020 z dnia 10.09.2020 r. - zatwierdzenie

projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?.
Uwaga!

• Uszczegolowienie i konkretyzacj^ dokumentacji projektowej oraz STWIOR staiiowi^ wz6r umowy oraz
formularz opis przedmiotu zamowienia. W razie w^tpliwosci Wykonawca zwi^zany jest tresci^ wzoru
umowy oraz formularza opis przedmiotu zamowienia.

Opis przedmiotu zamowienia okresla standardy jakoiSciowe,o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a pzp.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z ww. dokumentami skladajqcymi si? na opis przednliotu
zamowienia oraz akceptuje je.
UWAGA!

»Wykonawca sktadaj^c ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedniiiDtu zamowienia, nie jest
zobligowany zatqczac do oferty pozostalych dokumentow okreslonych powyzej w pkt n.

NJ

1/

4 >
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ni. Wykonawca zobowiqzuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (w tym Harmonogramem
rzeczowo-finansowym) oraz wzorem umowy, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz
zgodnie z obowi^ujqcymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem
obowiqzuj^cych norm odnoszqcych si? do przedmiotu zamowienia.

IV. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^ Wykonawca zobowi^je si?, iz przedmiot zamowienia
wykona przy udziale osob posiadaj^cych wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot
budowianych obj?tych zamowieniem przy zachowaniu warunkow wskazariych we wzorze umowy oraz
zgodnie z obowi^jqcymi przepisami prawa.

V. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowiqzuje si?
przedlozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce uprawnienia budowlane kierownikow budowy,
kierownika robot oraz zaswiadczenie o wpisie na list? cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego
potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie z okreslonym terminem waznosci a takze posiadanie aktuainego
ubezpieczenia OC.

VI. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, Wykonawca zobowi^je si? i oswiadcza, iz wszystkie
urz^dzenia, materiaty i instalacje oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?dq
fabiyczme nowe i w pehii wartosciowe oraz pochodz^ce z legalnego ^odla. Materialy i narz?dzia uzyte
do wykonania przedmiotu umowy musz^ odpowiadac wymogom wjTObow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadac wymagane cert3'fikaty, swiadectwa dopuszczen lub deklaracje
zgodnosci. Wyroby budowlane (wbudowane w obiekt budowlany), szczegolnie istotne dla
bezpieczenstwakonstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego b?d4 posiadaly dokumenty potwierdzaj^ce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na zqdanie
Zamawiaj^cego w trakcie realizacji umowy Wykonawca obowi^zany jest okazac w stosunku do

wskazanych materialow i narz?dzi certyfikat zgodnosci z Polsk^ Norm^, normami UE lub aprobat?
techniczn^.

Vn. Wykonawca zobowi^Je si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach oraz na terenie obj?tym
robotami budOwlanymi oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem
przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. Nr 169, poz. 1650) oraz rozporz^dzenia Ministra
Infirastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowianych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ze zm.). Wykonawca dopelni obowi^kow w zakresie
wymagan dotycz^cych bezpieczenstwa i higieny pracy wynikaj^cych z obowi^uj^cych w tym zakresie
przepisow.

Vm. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcq, najpomiej w dniu zawarcia umowy Wykonawca
lub podwykonawca (w zaieznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona Jest przez Wykonawc?, czy
podwykonawc?) przedlo^ Zamawiajqcemu oswiadczenie, iz osoby wykonujqce 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. Oswiadczenie (kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez
imi? i hazwisko osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych

ppze^ dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?, dokladne okreslenie podmiotu skladajqcego

}I
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oswiadczenie, dat? ziozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
IX.

Wykonawca zobowi^je si? przedlozyc Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty wymagane
do dokonania odpowiednich zgloszen do Urz?du Dozoru Technicznego ( dalej jako „UDT")
oraz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej jako „PINBUD"). Wykonawca
zobowiqzuje si? do dokonania wszelkich czynnosci zwiqzanych ze zgloszeniem do UDT we wspolpracy
z Zamawiaj^cym. Czynnosci zwi^nych ze zgloszeniem do PINBUD dokonuje Zamawiajqcy
we wspolpracy z Wykonawcy.

X.

Wykonawca oswiadcza, iz przygotowuj^c ofert? uwzgl?dni}takze ponizsze:
W zakresie telewizji przemystowej CCTV: rozbudowa istniej^cego w budynku glownym Sl^skiego OW
NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 systemu monitoringu wizyjnego VDG Sense PRO winna
nastqpic scisle w zgodzie z dokumentacjq projektowq.

W zakresie kontroli dost?pu (KD): rozbudowa istniej^cego w budynku glownym Sl^skiego OW NFZ
w Katowicach przy ul. Kossutha 13 systemu kontroli dost?pu IProtect winna nastgpic scisle w zgodzie
z dokumentacj^ projektowq. System IProtect pelni jednoczesnie rol? centralnej platformy Systemu
Zarz^dzania Bezpieczehstwem(SMS)w budynkach Sl^skiego OW NFZ w Katowicach.

Wykonawca oswiadcza, ze dokona integracji instalowanych systemow z IProtect zgodnie
z dokumentacjq projektow^.

XI. Zamawiaj^cy wymaga dostarczenia wszystkich licencji, w tym licencji przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotu umowy.
Xn. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze licencje, o ktorych mowa powyzej, nie naruszaj^ praw
innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, praw do znakow towarowych, patentow, dobr
osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytuhi calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^.
Xin. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy zostajq udzielone na czas nieokreslony. Wykonawca

oswiadcza, iz posiada prawo do ich dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszajqc praw, w tym prawa
wlasnosci oraz praw autorskich innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci,
praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu
calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy
uprawniaj^ Zamawiaj^cego do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania zgodnie z ich
przeznaczeniem w pelnym zakresie ich flinkcjonalnosci.

XIV. Wykonawca zobowi^je si? przekazac wszelkie dokumenty licencyjne jednej z osob wskazaiiych
w § 5 ust. 2 wzoru umowy (osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiaj^cego za biezqce kontrolowanie
przebiegu umowy).

XV. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie z wzorem
umowy.

XVI. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? przeniesc istniej^ce wiaty (4 szt.) we wskazane przez
Zamawiaj^cego miejsce na nieruchomosci Sl^skiego OWNFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13.
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XVn. Wykonawca oswiadcza, iz roboty budowlane wykona zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, w tym
z zatwierdzonymi projektami budowlanymi oraz projektami wykonawczymi, spelniajqcymi wszystkie
wymagania obowi^jqcych przepisow prawa. Wykonawca oswiadcza, iz roboty budowlane wykona

zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, uzyskanymi opiniami i decyzjaihi, a takze zgodnie
z obowi^zujqcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajqcy
bezpieczenstwo ludzi i mienia.

i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgr Teresa Uzdowska
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OPIS ROWNOWAZNOSCI

Rozwi^zania rownowazne. Pattz pkt III pkt 3 SIWZ.

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

2) Opis oferowanego rozwi^zania rownowaznego:

Uwaga: Formularz opis rownowaznosci nale:^ wypelnic i podpisac w przypadku oferowania rozwi^zan rownowaznych.
Niewypelnienie b^dz niezal^czenie do oferty formularza opis rownowaznosci oznacza, iz Wykonawca oferuje normy
(rozwii^zania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

?/ 3Sa
sngr Tei
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UWAGA!

Wypelniajqc niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 litb SIWZ.
Wykonawca winien wykazac co najmniej jednq (1) robots budowlanq wykonan^ w okresie ostatnich pi^ciu (5) lat przed uplywem terminu
sWadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem je] rodzaju i wartosci, daty I miejsca wykonania
oraz zatqczeniem dokumentu potwierdzaj^cego, ze robota zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczona.
Przez wykonana robote budowlan^ nalezy rozumlec robots polegaj^c^ na wybudowaniu (wzniesieniu) nowego wielokondygnacyjnego (co
najmniej 2 kondygnacje) obiektu o powlerzchni catkowitej co najmniej 1000 m^, nalez^cego do jednej z nast^pujqcych grup Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowianych: 12.20 - budynki biurowe, 11.30 - budynki zbiorowego zamieszkania, 11.22 - budynki wieiomieszkaniowe,
wyposazonego w nast^puj^ce instaiacje:

a) wykrywania i sygnalizacji pozaru, monitoringu:
b)sygnalizacji wtamania;
c) teletechnlczn^ I komputerow^;

d) wewn^trzne instaiacje elektryczne oraz zasilanie budynku w energi^ elektrycznq;
f) wentyiacji mechanicznej I kiimatyzacjl;
g) c.o. 1 G.W.U.:
h) sanitarnq I kanalizacji.

Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych wartosc brutto Wykonawca wpisuje wartosc brutto w ztotych za wykonania catej
wykazanej roboty budowlanej spetniajqcej opisane w SIWZ wymogl.

Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych dat^ wykonania Wykonawca wskazuje dzien, miesl£tc I rok (np. 30.10.2020 r.)
wykonania (zakohczenia) wykazanej roboty budowlanej. Robota wykonana to taka, ktorej realizacja zostata zakohczona.
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Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych miejsce wykonania Wykonawca podaje adres miejsca wykonania wykazanej
roboty budowlanej.

Wykonanie roboty budowlanej (co najmniej 1) wykazanej w formularzu wykaz robot budowlanych, winno zostac potwierdzone
-stosownym dokumentem. Dokument winien potwierdzac, ze wykazana robota zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki
budowlaneji ze zostala prawidlowo ukohczona.

Oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunku udziatu w post^powaniu, na potwierdzenie opisanego warunku Wykonawca przedtozy
formularz wykaz robot budowlanych oraz dokument/y potwlerdzaj^ce, ze roboty zostafy wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukohczone.

Lp.

Rodzaj roboty
budowlanej

Wartosc roboty
budowlanej
w ztotych brutto

Data wykonania
- nalezy podac dat^, tj. dzieri,
miesiqc i rok wykonania
(zakohczenia) roboty
budowlanej

1

2

Miejsce wykonania roboty

Podmiot, na rzecz ktorego

budowlanej

robota zostata wykonana

- adres wykonania roboty
budowlanej

Nrzamowienia: 15/pn/2020
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Oswiadczam, iz wykazane przeze mnie roboty budowlane spetniaj^ wymagania okreslone w pkt V. ppkt 2 lit. b SIWZ oraz na str. 1
oraz 2 niniejszego formuiarza.

Wrazzninieiszym formularzem Wykonawca sMada dowody. o ktorych mowa wpkt VIpkt3lit.cidSIWZ.

Formularz wraz z dowodami sktadanv jest na wezwanie Zamawiaiqcego w terminm / na zasadach opisanych
wSIWZ.

Imi^ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Nr zam6wienia; 15/pn/2020

formularz wykazos6b
/
I

WYKAZ OSOB,KTORE B^DA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAM6WIENIA
II

Lp.

Kwallflkacje zawodowe(posladane

IV

Doswiadczenie

uprawnienia)

V

Zakres

Podstawa

wykonywanych czynnoscl

dysponowania
osobq(umowa o prac^,
umbwa zlecenla etc.)

Osoba zdolna do wykonania zamdwienia,
tj. mogqcq wykonywac samcdzielne

funkcje techniczne w budownictwie,
posiadaj^c^ uprawnienia budowlane

W'Specjainb^cl konstrukcyjno-budowlanej
(wydane przez podmibt uprawniony
przepisaml prawa do wydawania ww.
uprawnien) do kierowania robotami

budowlanymi, ktbra to osoba b^dzie pelnid
w przedmiotowym zambwieniu funkcje
kierownika budowy w zakresie zadarila
„rozbudowa z nadbudow^ budynku
administracyjno-biurowego Sl^skiego OW
NFZ w Katowlcach przy ul. Kossutha 13".
Osoba ta winna byd czynna zawodowo
i posiadad CO najmniej 5-ietnle
doswiadczenie w peinieniu funkcji
kierownika budowy w spos6b ci^gty.

O

osoba czynna zawodowo

I posiadajqca:
- letnie doswiadczenie

w peinieniu funkcji kierownika
budowy

Kierownik budowy

VI

Iml^ I nazwisko osoby
z uprawnjenlaml

formularz wykazosdb

Nr zam6wienia: 15/pn/2020

Osoba zdolna do wykonania zamowienia,

osoba czynna zawodowo

tj. mog^cq wykonywa6 samodzielne

i posiadaj^ca:

funkcje techniczne w budownictwie,

posiadaj^c^ uprawnienia budowlane
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzert elektrycznych
i elektroenergetycznych (wydane przez

podmiot uprawniony przepisami prawa do
wydawania ww. uprawnien) do kierowania
robotami budowlanymi, ktbra to osoba

b^dzie petni6 w zakresie zadania „budowaprzektadka sieci elektroenergetycznej
Sredniego napi^cia poza obszar kolizji
w zwi^zku z planowan^ rozbudow^
istniej^cego budynku administracyjno-

biurowego Slqskiego Oddziatu
Wojewodzkiego NFZ w Katowicach"
funkcje kierownika budowy oraz funkcje
kierownika robot w pozostatym zakresie
realizacjl umowy.

Osoba ta winna by6 czynna zawodowo

i posiadac co najmniej 5-letnie
do§wiadczenie w petnieniu funkcji
kierownika budowy w spos6b ci^gty.

2/

- letnie

doswiadczenie w petnieniu

Kierownik budowy oraz

funkcji kierownika budowy

kierownik robot w pozostatym
zakresie realizacji umowy

Nr zamdwienia: 15/pn/2020

formularz wykazosdb

Osoba posiadaj^ca uprawnienia

osoba czynna zawodowo

budowlane w specjalnoSci instalacyjnej w i posiadajqca:
zakresie sieci, instalacji i urz^dzen
- miesi^czne
cieplnych, wentylacyjnych, wbdoci^gowych
doswiadczenie w pefnieniu
i kanalizacyjhych (wydane przez podmiot

Kierownik robbt w zakresie

wymaganych uprawnien

samodzielnej funkcji

uprawniony przepisami prawa
do wydawania ww. uprawniert).
Osoba te winna bye czynna zawodowo

technicznej w budownictwie

i posiadab co najmniej 12-miesi^czne

uprawnieb

w zakresie wymaganych

dobwiadczenie w peinieniu ww.
samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w zakresie wymaganych

uprawnien w sposob ci^gly.
Osoba ta b^dzie peinib w przedmiotowym
zambwieniu funkcj^ kierownika robbt

UWAGA! Wypefniaj^c tabel^ nalezy uwzgl^dnic wymogi opisane w pkt V.1 ppkt 2 lit.b SIWZ.

W przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiqzujemy si^ najpbzniej w dniu zawarcia umowy przedstawib Zamawiaj^cemu kopi§
dokumentbw potwierdzaj^cych posladanie przez wykazane osoby uprawnieb, o ktbrych mowa powyzej w tabeii.

Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie umowy mo5:iiwobb zmiany osbb podanych w wykazle przy speinieniu przez nowe osoby warunkbw opisanych powyzej.
Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

wgrteM UzdowsKB
n

Slaski OU Nr:

Pesyzga ninicjsza jest osiuleczna ^

Af

°hfr

RPU/216BtS/2020

EREZYDENT MMSTAHMOW^
.

(P

BUDOWNICTO

Mlynska 4

izvUfspe
Starsz^spektor

^7p ' 40-098 Katowice

Data:2020-09-07

'cai

m

/^na batko-lewczuk

Katowice,.

;674.0.217.2020,ADL

wrze^nia 2020 r.

AB-IEKW- OmO /20

DEGYZJA^RRD^Ct jX3.,C?./2020
Napodstawie art. 28, art. 33 ust.-!, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z'dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2020'r.,' poz. 1333 - j.t.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia'14*czerwca

1960'r. - Kodeks pbst?powania administxacyjnego (Dz. U.z 2020 r., poz. 256-^j.t,), p6 rozpatrzemuwnioskuopozwolenienabudow^-zdnia 10:02.2020r.,
''

-

- ' . zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budow^
dia Inwestora:

Narodowy Fundusz Zdrowia
02-390 Warszawa,uL Grojecka 186
0 b e j m u j^ c e g 0:

rqzbudow?z nadbudow^ budynku administraoyjnq biurpwegowraz z iiistalacjami, w tym instalacj4 wentylacji mechanicznej, budow? sieci o5\^etlenia, mum oporowego Sl^kiego Oddziatu Wojew6d^ego Narodowegq Fundus2ai Zdjrowa przy ul. Kossutha 13 w KatoyricachXnr
56/15,

57/12,55/6 k.m.43,obrpbE|z."^r64niiescie — Z^9:ze).

^ . .' , .

Jednpsdd powierzchniowadla celow ewidencji:
jednostka ewidencyjna: miasto Katowice

obrpb ewidencyjny: Dz. Sr6dnii'e^cie - Z^^tG
daaild ewidencyjne; nr 56/15,57/12,55/6,karta mapy 43,
SymbolPolskiej'KlasyfIkacjiObiekt6wBudowlanych.(PKOB): 1220

•.,

Funkcja zabudowy:funkcja biurowa
Projektahci:

mgr in^. Piotr Szydlowski posiadaj^cy uprawnienia budowlane w specjahosci aiphitektpnicznej,
o numerze ewidencyjnym 35/SLOK/2017, wpisany na list§ czto^ow izby samorzqdu zawodowego
podnumeremSL-1875,

^'

'

'

mgr in^. Andrzej Szydlowski ppsiadajqcy uprawnienia. budowlane w.specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej, o numerze ewidencyjnym 23/84, wpisany na list§ c2ionk6w izby samorz^u zawodo
wego pod pumerem SLK/BO/0977/02,

riigr ini. Janusz Findysz posiadaj^y uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakr'esie sieci,. instalacji i urzqdzed wpdoci^gowyGh i kandizacyjnychj cieplnych,-.wentylacyjnych'i.gazbwych, o numerze ewidencyjnym 279/2001, wpisany na list^ csdonkdw izby samorz^du-,zawodo
wego pod nuiner.em SLK/IS/7790/02, .

.

mgr inz. Andrian Kyrcz posiadajqcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych, o numerze ewidencyjnym
Stiotia 1 z5 decyzji o pozwoleniu na budow^(znak sprawy B-in.6740.2l7.2020.ADL)

■

-. .

SLK/2553/POOE/09JCwp1s^y,f:hja'.'3ist^.iS^^onK6wrizby ;5amo^^

SLK/IE/6203/09,

zzachowameinn^^puj^cycKpjr^n^^^

1) roboty .budpwlane nalezy pro^adzid

■• ■

'
■ ' -

.

-i

zawodoxyego- pod-'^nximerem -

' "■ "'I-'' :

v

*

z zatwer^onym proj.ektem budowlah^,,

.

• niach

'nicznej, w-sposdb zape^iaj3by'bfe2j)i'ecze6sM^
imiema,
• -2) -'do robdt budowranych--mp^a. pr^st^ic iiar^jpodstavvie'decyzji. o pPzwoleniu na budpw?' .7 j
■ •■•■ art;28'ustawyPrawo;bud'6M^^^,^)'

\

v- 3):..,pozwoleriie vna^•budoy^§; .j^yg^a,;oefeir^
... trzech

ro^ocz^ta-przed vuplyw^:

lat. pd-'dni^: w; Idjdrym^decyzja s,taia"..sip, pstatecma-lub- budp^a zostanie- pfzerwaija

isdhifszyniztrzyjatav A'37'ust.1-uste^

'

- na .czas.c

. ogr^czaj^ych;erasje pylu.^w. trakpie trai^brtp.m^

. . -pracbudowianyc^

,

' .'..•-' ■■3 •■ .

y

■

•

i prowadzenia

■

5). ^asp wywozu gruzu i ziemi z wykpp6w oraz do?vo2M-materiatow budowlanych,..haleiy-l.

\uzgodni6ziyfiejskimZarz^eml5ici:Most6w^^^^^

' .^

wy^aj^ycb z art. 36 ust. 1 plrt 1-4. oraz-art..42pst. 2;i 3.'ustawy z dnia 7 lipca 1994 £ "'Prawp fi
budbwlane

.

^

.'.-'r' .

• .

I

' -■ / '

«

•

'

".

*

P^ombcn&'Inwestora wyst^jbdp organu aiiiibistracji'^cMteldiomGziGrb.udp^^

' '

i;

'

1'

1;

opozwolenienabudowtg dlapr^dmbtpwegbzamiPrzerdainwe^cyjnego., '
!
i)o vinipsku pjppzwolenie na budow^ dot^czyl doki^enfy'^olfl:e5rone\w*^ 33 ust. 2'.pkt 1, 2/3-

ustawyPrawobudowlane:-

^

. ■ _

*

!

Oto^iono od wszcz^cia post^ppwania, poniewaz w pbszarze odd^ai^ania pbieto jed3aia ston^'^ r

jest■wnioskodawca.

'

■

-•

. •

..

Peinomocnik Ihwestora'^o2yl wniosek p pozwoienie naf budow^ budynku 'admlni^aLCjjno-: ' "

biurPwego wr^ zprzylacz^'stanow^cjdni element-calego zameizema'budowlanego., Z uWagina' ■ i

fakt, ze budoiwa przyl^czy kaualizacji deszczowej, sanitarnej, elektfoenergetycmych me wjonaga
poOTolenia na budow^ tylko zg}oszenia'(art. 29. u^.rpkt.20 usfawy PraxYO -budowlane) orgtoi ad-

ministracji architektomczno-budowlaiiej przyjmuje, spelnione .zostaly wartmki p'rzyjgcia zglof
.szema'budowypr:^}at^2y dlaprze&iiotoyvej inwestycji, Pkre^lone.w att 30 ust.2 i 3 pstawj^J!ri>vc

bu'doM^e,wt^biefflt.'3pust.*iplrtla.cytowanej

■"

Pismem z'dnia 28.04:2020 r. zhak L-bz;.WD'.442i;^3.2010/2020.KM-4387iy^^^^

!

|

'

Most6wwKatowicachuzgo.dhitprojektzagospodarowaniaterenubezuwag. '

Projekt.budpwlany zostal'uzgodmoriy'Z rzeczdzriawcq'do spraw-zabe^ipbzen pfzeci\^bz,aro\vyclii.: 1;

rzeczo2mawc4dosprawilugieniczno'-sanitarnych.

'" '"

.* . < r

Inwestycja je^ zgodna z decyzj^ nr LODCP-0128/2019 z dnia;"3".12.2pi9 r. b u^eniu lokalizacji':

mwestycjiicelupublicznego(,.B^n-6733.1'54:,20.19.^ . :,

1' ' i i

j'

Decyzj^ z'*dma"26.06:2020 if. Prezydent'Miasta" Katowi'ce^iratvwerdzit doJkumentacJ^ geologiczno-! • j :
ini5raerskq oraz 'decyga'z -dnia 28'.08.2020* t -Prezydent'-Miasta'Katowice zatwiprd^ dodatek-Jdoi.!
dokumentacji geologiczno-inzynierakiej dla przedmiptpwej mweistc]^i5 opracowany,przez!mgr.in±.' ^

M^cinaDul^egp..:.,.

...

,

'

" ...

Sttona2zS decyzji.o pozwolb pa budow? (znafc sprawyB-m.6740.217.2p20.^L )

r % Ck

f

j.
li '

Stosownie do wymogu art. 10 § 3 Kodeksu post^powania administracyjnego infonnuj^, ze odst^-

piono od zawiadomienia strony o zakoAczeniu post^powania, poniew^jedyn^ stroi^ post§powania jest Inwestor i wla^ciciel meruchomo^ci, kt6ry wyrazil zgod§ na inwestycj? i byl cz>Tm)m
uczestnikiem post^powania.

Od decyzji przyshiguje odwolanie do Wojewody ^l^kiego za po^rednictweni organu, ktdry wydal
niiiiejsz4decyg^,\vterniimel4dnioddiiiajejdor?czenia.

'•

-

Stronom przyshiguje prawo do zi^czenia si^ odwolania. Z,^em dor^czenia oig^owi administracji publicznej o^wiadczenia o zrzeczeniu si? prawa do wniesienia odwolania przez ostatni^ ze stron
post?powama, decyzja staje si? ostateczna i prawomocna-art. 127a § 2kpa

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia pdwolania,jezeli jest zgodna
z^daniem wszystkich stron lub je;teli wszystkie strony zrzekly si? prawa do wniesienia odwolania
- art. 130 § 4 kpa.

W czasie obowiqzywania stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii' oraz przed
upl5^em 14 dm od dnia zniesienia tych standw, nie obowiqzuj^ uregulowania wynikaj^ce z art. 44
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. U,z 2020 r.,
poz. 256 — j.t.), gdyZ zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsp^cia w zwi^zku z rozprzestrzenianiem si? wirusa SARS-CoV-2(Dz. U.z 2020 r.,
poz. 695), nieodebranvch nism podlegai^cvch dor?czeniu za potwierdzeniem odbioni przez operar
tora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, ktdrych tennin

odbiom okreSlony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacj^.o nio41iwo5ci jego
odbiora przypad^ w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii. nte mnyna

za dor?czone. W tych okoliczno^ciach, organ administracji arcHtektoniczno-budowl^ej nie jest
uprawniony do potwierdzenia,^decyzja podlega wykonaniu.
ADNOTACJA DOTYCZ^CA OPLATY SKARBOWEJ

Nie pobr^o oplaty skarbowej na podstawie art 7 pkt2ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.;o oi^acie
skarbowej(Dz. U.z2019 r., poz. 1000,ze zmianami).

''*^;^^^^=htekiuv;Budovvm-otwa
Zal^cznik!

• 1. projekt budowlany
Otrzvmuie:

^ Narodowy Fundusz Zdrowia
ul Grdjecka 186
02-390 Warszawa

pelnomocnik;
Pan Pibtr Nowak

adres do korespondencji:
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

StionaSzS decyzj

%

olenill na'budow?(znak Sprawy B-in.6740.2I7.2020.ADL)

s '"
I

Do Miadomogci: '

'

• v

1, Powiatow^ Inspektor Nadzom Budowlanego

. 40-003-ivato\\dce,.Ryn^

..,

,

z^^cznikfl egz.prbjekb'budbwM^

2.. Urz^M^aKatowic^,.

•

I' 1

.

•'

-

• •• •

' . . Wyd:adiPqdafe6wi Opl'at Lbkalnych-

3. Ur'i^Miastal^tbwice

V

\

»

*.

"

Wy^ai K^zt^owanikiSrtfdb^ -w/m ■ '

■ "4.* Ui2^-IwEastaKato\wce'-^^^^ '
Wy^a^Geodezji'-^•'w/^n

\

wrazz zal^znikiem graficznym
--'kopi^ pr6jektU)zag6;spo4.arowania dzi^ •,
Kopia- ■

" >

.

. -M . • ■

^ Iv WydziktArciuteic^

Referat Abi^stoacji Ar^

•a/a '
■

.

'2.'WycMal ArcUtekt^
'ReferatLpkaiizacjiObiektbw-^^
• 3. WYdzMPlanoWama Prze'steenneAb i Uirbam^^^

I

• - -MSZRliP wazz-zal^zniidem ^afic^ym^

':

Nr RKP-034744/2'0'-

Kategoria-cbiektu budowlanego.XII-

'

y' •

-r

.

•

- .

Ppuczenie:
1.
2.

Inwestor zobowi^zany jest,dp zarejestrowania d^ennika budo^- w;;Wy!izi^e Arphitek^uryi
i Budownic^twa Urz^du Miakta Katowifce.
. '
■ •
'
Inwestor jestobdwi^zany zawiadomid o zamierzonym tprminie ro^oczgciarobdt budpwl^nych wlaSciwy' organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawuj^cego nadzdr
■nadzgodnpsci4,realizacjibudowyzpr6jekterh,dpl:^czaj^cnapismie:*
. ; '
1) ,.p^adczenie,-lderowny^
(robdt) stwierdzaj^ce sporz^dzenie plaiiu bezpieczeii-;
""stwai dchrony ^owia or^ przj^fcie obowiqzku.kierowania budow^ (robotami hudow-'

Ian]™),;drt^e^^wiadczenje; o ktdrym mowa w

12 iiist. 7 usta^ z dnia 7 iipca*

-2) w przypadku ustanoAVienia nadzom inwestdrskiego - oswiadpzpnift.inspektpra nadzom

inwestof^egb stwierdzaj^ce przyj?cie obowi^zku pehuenia n^zom inwestdrskiego
naddanymi robotami budpwlanynii, a takZe zaivwadczeriie, o ktoi^ mowa W;aril''12

usti 7 ustawy z dma 7 lipca 1994 n - Prawo budowlane;

3) informacjp zawieraj^c^ dane zamieszczone w ogloszeniu, o'. ktdiym mbwa 'W.^arti 42
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane .(zdb. art. 41 ust.,4'.pstawy
zdnia71ipca 1994r.-Prawobudowlane),

.

. . '

3. Do ui^owania obiektu .budowlanego, na budowp ktorego wymagane jest pozwolenie

., na budowp, moSma pirzyst^id po zawiadomieniu wla^ciwego organu nadzom bpdowlanego

0 zakodczeniu budowy, jeieli organ ten, w terminie 14 dni od diiia dbr^czenia zawiadoiriienia, nie zgfosi ^rzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca ;t994-r. - Pra

wo budowlane). Przed przyst^ieniem do xizytkowania obiekiu budowl^egb mwestorijest

obowi^zany uzyslmc decyzjp o ppzwoleniu na uzytkowanie, je±eli na bpdowp obiektUj bu

dowlanego jest wymagane pozwolenie na budow? i jest on -^iczony do kategpiii: V,' IX-

XVI, XVII (z wyj^tkiem warsztatdw rzemie^lniczych, stacji obshigi pojazddw, myjni sanioStrona4 z 5 decyzji 0 pozwoleniu na budow?.(znak sprawy B-III.6740217.202Q.ApL)

I/...

chodowych i gara^y do pi^iu stenowisk wl^znie), XVin(z wyj^tkiem obiektdw magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hang^ i wiaty, a't^e budynkow kolejowych: nastawnie; podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straMce przejazdowe i myjnie taboru kolejowego),,3DC, XXH (z wyj^tkiem placdw sidadowych,.postojo.wych i parking6w), XXrV (z
stawdw rybnych), XXVII(z wyj^tkiem jaz6w, walow przeciwpowodziowych, opasefc i ostrdg brzegowych oraz row6w melioracyjnych), XXVHI-XXX

• (zob, art. 55 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane).
4. Inwestor moZe przyst^ic do uZytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji p. pozwoleniu na u^ytkowanie wydanej praez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dma 7 Upca 1994 r,
-Prawo budowlane).
,5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o z'ako6czemu budowy mo^ wyst^id z wnio-

skiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art..55 ust..2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.-Prawo budowlane).

6. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uiytkowanie obiektu.budpwlanego wla^ci^ organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowi^ow^ koiitrol^ budowy zgodnie
z art 59a ustawy z dnia 7 lipca.1994 r.-Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 199'4'r.-Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia. obowi^owej kontroli budowy
(zob. art 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane)..
7. Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu lub innych warunkow pozwolenia na budowe iest.dopuszczabie jedynie po uzysk^iu decyzji.o zrpi^e pozwolenia na budowe; niei-

stotne odstapienie od zatwier^pnego projektu jest dopuszczalne w przypadkach oloreslonych w art. 36a ust 5 ustawy Prawo budowlane.

S^ona S z5 decyzji o^z^leniu na budoweCznak sprawy B-in.6740.217.2020.ADL)
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AB-n.6740.226.2020.ADL
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PEqYZJA-KWDECi

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34.ust. 4 i art; 36 ^lsXssN;f^isy!9^'^<:^ 1,^94 r. - Prawo budowlme (Dz. U.z 2020 r., poz. 1333 -j.t.) oraz na podstawie art.<^4 ustawy z dnia Id'S^erwca
1.9.60 r. - Kodaks ppst^powania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r., p'fe. 256-j.g^'po rbzpltrzeniu
wnioskuopozwolenienabudow? z dma28.07.2020 r.,

''

'
•••

•

zatwier^am prajekt budowlany i udzlelam pozwolenia na budow^
.

'

dla Inwestora':
r

' *'G'

»

Narodowy Fundusz Zdrawia

02-528'Warszawa, ul. Rakomiecka 26/30
ob ejmuj^cego;

^pl^owan^'rpzbudow^
(przekiadk?)sieci
elekfroenergetycznej
^re^ego napi^cia
pbza obszar
kolizji,
w zwi^zlcuz
budyaku
adiimstracyjiio'-'biurdwego'
iSl^ldego'
Oddziabi^
WojewodzkiPgo
NFZ wjeatp^bkh (iir azilieIc:,56/I5-.55/6 k.m.43,-bbrpb D"z. Srddmie^pie-Zatpg®).*
, jeanos&a.ewidenPyjna:*m^

obrpbewidehcyjny:.Dz.;Sr6.dmie^cie--Zaipze
dziafldewidencyjne:nr 56/15,55/6,kartamapy 43,

:2224

Projektant:

i^inz.Adrian Kyrcz posiadaj^cy uprawnienia budpwlane w'specjalno^ci instalacyjnej; w.;§^esie
sjeci, ,instalacji i urz^dzeA el^khycmych i elektroenerge^ci^ych, o nmnerze. ewideuc^nym

^isany na listp czlonkdw izby samprz^du,zawodowegp pol'nximeren^
zzachowaniem nast^puj^cyGh'warunkdw: •

.

1) roboty budowlane naleiy prowadzic zgodnie z zatwieitonym. projektem budowlapym,
spehnaj^c wszystkie wymagania okreSIone w dokonanych uzgodhieniach, uzysli^ych opiniach i decyzjach,zgodnie z obowiqz^j^cymi przepisami, nonnami i zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniaj^cy bezpieczenstwo liidzi 1 mienia,

2)' do robot budowlaiiych mo^.pi^stqpid na podstawie decy:gi o pozwolpniu na budowe art. 28 ustawy Prawo budowlane,

.

3) pozwolenie, na budowp wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpocz^ta przed
trzech,Iat od dniaj w ktorym decy^a stala si^ ostateczna lub budowa zost^e przerwana
na czasdh^szyniztrzylata-art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, '
utrzymania dr6g dojazdowych i wyjazdowych z terenow inwestycyjnych w czy^o^pi or^

4}- zobbwi^jp'dp stosowania niezb^dnych ^rodkow technicznych i organizacyjnych w celii-
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.ogr^czaj^cych emisje pyfii w trakcie transpoitu maten^(3w budowJ^yQli.i.prbwadzenia. t.
nrflp. hiiHnwlflTiVRh-

vvyhikaj4cycb^z'
budbwlane
_ ■

. uZrASAUJNiKJNiii;

.

Petdomocmk luwestora-xvy^^ii do ofganu"4d^nistracji architektonicmo-budowlanej'z ymiosMbni ^
oppzwoleniehaTiudow§dIaprz«Mbtowegozmierzenia&westycyjnego..
Dc^^osku 6 pozwolenie'iia bii'dow^ do}4c2yi;dokumenty okreslone w art. 33 ust 2 pkt 1,2,dsta/' ■

wy Prawo budowlane. *

* ' .

"'

'•

■

Odst^iono od wszcz^eiapdst^powaniai poniewa^.w-obszarze bddziaiyw^a obiektiijedyn^ stxpi^^
jest wnioskodawca.

'

- ■- ■

■ "

• "

Inwesi^cja jest zgodna^z, ustaleniami zmienionego miejscotwegb-planu zagosppd^owama przer-

straehnego Miasta Katowice w rejonie uiicy Pukbwca:uchwionegb-'Uchwala nrXIV/199/99:Rad^r
Miasto.Katowice zdnia 13s09.T999r." QDziennik Ur^dbwy wojewddztwa Slqskiego nr 47/dj999i'''
poz. i227), Teren zostaf oznaczony.w nuejscbwyni planiei zago^bdarowania przestrzennego sym-

boiem 55U,S,KS. Zgodnie z zapisaimi w.planu nuejscowdgo na ^^.terenie mog^ byd realizdwa:7'
■

ne.siecii iirzadzenia mfrastrukturyteclmiczitej, "

■

Od decyzji przystuguje odwclanie do Wojewody;§l^kiego-za poSrednictwem organu, ktdry wyd^,•
•mniej.szadecyzjp,,wterminie l.4dnioddniajej dprpczenia.

, . . ..

, ^ .- • : j . . ■ - i

Stcondm.przyshiguje prawo,do ^eczenia sip odwolama.Z dniem dorpczenia organowi.adininisfrar
cji publicznej o^wiadczenia o zrzecs^eniu sip.prawa dp wniesienia.odwolaqiaprzez ostatniaze stron J
pQStppbwama,-decyzja staje,sip pstateczna i-prawomocna-art. 127a § 2kpa.

Decy^'a podlega wykonaniu przed ujrfywem terminu do wniesiehia odWbtania,-jezeli'jest'Zgodiia
zi^aniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony.zpzeMy sip prawa do wniesienia odwplania.
-art. 130§4Iq)a.

.

s.

W czasie obowiqzywania stanu zagrozenia epidemicznego Ipb st^u epidemii praz przediipiywem 14 dhi od'dnia zniesienia tych stanow/nie obowi^j4 uregulowama wjmikaj^ce z art. 44

§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. U.z2j02Q r.,
poz. 256-j,t),.gdy± zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy z driia 16 kwietnia,2020 r. o szczegblnycb'inwstrumentach wsparcia w zwi^zku z ro'^jrzestrzeni^ein sip'wfrusa SARS-CoV-2(Dz;U. z-2020.'t3

poz. 695V.-meodebranvch pism p6dlegaiacv'cli:dorpczeniU'Za'potwierdzehiein odbioru pEez'operas
t6ra>pocztowego w'rdzumietiiuustewVzdnia23 listopada2012h Pravvdpoc^owe,'kt6rych-terr^
odbioru okreSlony w zawiadoraieniu o pozostawieniu pisma wraz'z infonnacj^ o-moZUwq^cijego

odbioni pr^ad^ w okresie stanu zagrozenia epidemicznego-lub stanu.epidemii, nie mozha uznac
za doreczone. W tych okolicznqscia.ch, o^an admini^acji arcMtelrtomczng-budqwlanej nie jest ;
uprawniony do potywerdzenia,Ze'decyzja podlega.ytykbn'aniu,

Nie-pbbr^o oirfaty skarbowej m-podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16-Iistopada 2006.1;6 oplacie

skarbowej(Dz.U.z2Q19r,,poz.-1000,zezmianami).

' •

-
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J.'-prdjekt budowlany ...^ ,

^.

■ Qtrzvmuje

• >

.:(^.^Narodo\yyFundus2 Zdrovwa^
xil.feojecka 186

.

' 02-390 Warszawa.

.

/.

. drialaj^cypisezyetnoi^ocr^
.PapKotraNow^a.^.
j.
;• . " ■ adres dp korespohdencji:

. . ui.Kpssu^al'S.. .
..407844 I^toydpe,

\

*.
,
^

.

.' *

Dowiadornogci:

. .

ri:' ■
■'407003.Kaf6wice,-R;^ek'13* / V

■

'

.. ^ _ z^qcznifc; l,egzl,pr6jbk^bud.owl^ego
2. Urz4dMiastaI^tQwice'\

1

i ^ WydzialPo.datkpwr6platL^kalnych-W

v;,3. Urz^d'Mastakatpwice ■',/ "

.. - Wydaal kszt^pwania Srodpwiska - w/m
4: UK^dMiastakato^ce
. . Wydaal Geodezji - "w/m

* ^ wrazzzdqcznMem

•- kopi^prpjektuzago^odafbw^a'dsdalki ■

,

■Kopia

*

' ''

1. Wydzi^Ai:GluteteiiyiBudo)Ym

.

. Referat/Admiiiistecii.^chitpktpnicmorBy4ow^

7- a/a

2, WydzialPlanow^a PnzestfzenneKoj Urbainisiy^ - w/m
MSZKnP wraz z zal4Gzmkiem graficziiym '
' '
NrRKP 177322/20""

rx

>'K

'

Kategoria obiektubudowlanego XXYI

' ,^

'

.
'

Pouczenie:

• 1. Inwestor zobowi^zany jest do zarejestrowarda dziennika budowy w Wydziale" ArcMtektmy
iBudownictwa Urz^du Mia^a Katowice.
* ^
2, Inwestor jest obowi^any zawiadomi6 o zamierzonym terminie rozpocz^cia robot budowla-

nych wlasci^ organ nadzoru budowlanego 'oraz projektanta spiiawuj^cego nadzor

■ nad zgodnosci^ realizacji.budowy z projektem, dol^czajqc na pi^mie:.

1) o^wiadczenie kierownika budowy (rob6t) stwierdzaj^ce .sporz^dzenie planu bezpieczen-

stwaiochrony zdrpwia oraz przyj^cie obowi^zku kiefowaniabudow^ (robotam budow-

lanymi); a tak5:e"za^adczenie, o ktdryin mowia w art. 12 ust. 7 usta>^ z dda 7,lipea
1994 r, PrawO;budpwlane;

2) w przj^adku ustanowienia rmdzoru inwestorskiego - p^wiadczenie inspektora.nadzoru
inwestorskiego 'stwierdzaj^ce przyj^cie obowi^zku pelnienia nadzoru inwestor^ego

ltronri3z4\decygiOrpO2WOlemUDa'.bu<»we/rozbiPrk^.(znaksprawyABTlI.6740.226.2020.ADL),

✓ Ck

/it-

nad danymi rob9tami bucibwianymr,-a' tafcz:e z^^viadczenie, o^ktdrjra mowa.w-ia:S;'12

ust. 7 ustawyz Ma

l§94-f;-l^awo budqwlane;•

• . -•

3) informacj? zawieraj^c^" dane zamieszczone w "Ogtbszeniu, o ktbrym mowa. w art 42
list. 2 pkt 2 ustawy z-ddia 7 lipca 1994 r. -r Prawb.budbwlane (zob. art. 41 ust. 4'ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.'- Prawo budowlane)..
" .
'
3.

Do uS^^owMa-obiektu b^idowlanegOj. na^budow? ktorego. wj^agane jest po^ojeme. i'
ria budow^j inozna przjjst^id pa zawiadomieniu-wlasciwego orgaiiu nadzoru budoW;lanpgo. ^
o z^onczeniu budowy,'je2eii organ ten, w terminie 14 dni.od-dnia dof^czeiiia zawiadomie-

* nia, liie zglosi sprzeciwu
iwu w Mdze decyzgi,(zob. art 54 usta;^ z dwa 7 lipca 1994- r.'-=■ Pra^.'

wo budowlane). Przed przyst^ieniem do uz^owania obibktu budowl^ego 'inwe^tctf jest

■j

"• '■

obowi^any uzyskad.'decygg.o pozwoleniu na uiytkowanie,* jezeli'na budow? obiektu bu-.'
- dowlanego jest wyni^ane =poiwoIenie na budow? i jest on kauczqny ao'kategorii: y,i JX~

XVI, XVn ,(z wyj^tkiem wapztatbw rzemieSlniezych; stacji obslugi,poj.azd6w, mjjniiamo; .chodowych i'garaiy do pi^diu^sitopwisk wlqcznie),..?^in (z wyj^lMeni bbiektdw niaga^^

nowych: "budynki skladowiej chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowyqh; ria-V
■ stawnie, podstacje trakcyjne, lokoniotywow^e,._wagonownie, stiuMce przejazdowe^r-myj'^l

nie taboru kolejowego),

XXR (z wyj4tkiem.plac6w^ida^^^

i:

postojbwychiparidn-'

gdw), XXIV (z wyj^tkiem stawdw lybnych),
(z wyj^tkiM J^w;-w
pK^ci\y-;
powodaowych, opasek i ostrdg brzegowych oraz' row6w rnelioraQyjiiycli); XSVIH-i^DQCj -

(zob.

55 ust. 1pkt 1 ust£(wyz dijia 7 lipca*1994 r.^- Prawo_biid6^ane),.

'

. '"J'

4. • Inwestdf-mo^ przystqpic do uzytkowania obiektu przed wykonani'em'ws^stkichi robdt bu-

dowlanyoh pod warunldem u^skania decy^i.p-pozwolemti na xiiytkpyranie wydang .przez .

wla^ciwy organ nadzorp budowlanego (zob.

55'ust. 1-pkt 3 ustay^ z'dma 7 lipca l'S]94 r.

" . "Prawo budowlane).
5

lipca 1994 r. - Prawo budo\vlane).

6. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwplenia na u^ytkowanip obiektu budowlanego; wla-

■ - ^ciwy organ nadzom budowlanego przeprowadzi obowiqs^ow^' kontrol? budowy zgpMe •

' - z art. 59a ustawy z dnia 7 .lipca 1994 r. - Prawo budowl'^e (zohi ■arti'59 ust. *1 u^wy zi^dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).-Wmosek o todzieleme pozwolenia na uzytkowanib sta-^

nowi wezwanie wlaSciwego organu do' praeprowadzemafobbM^owejjVkoiilipU "budo^
(zob. art 57 ust. 6 ustawy z .dnia 7 lipca 19941 —.Prawo budbwlane)'.' ' " ' -

|

ri.
!

'
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Nr zamowienia: 15/pn/2020

wzor umowy

UMOWANf

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia-z siedzib^, w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30,
reprezentowanym przez:

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

Pan Piotr Nowak — Dyrektor Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(pelnomocnictwo nr
z dnia
- kopia w zai^czeniu),
zast^powany przez dalszego pelnomocnika:

^einomocnictwo nr

2 dnia

- kopia w zal^czeniu),

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

2

do

siedzib^ w
prowadzonego przez

dotyczy/,
NIP:
REGON:

,

,wysokosc kapitaiu zakiadowego:

w imieniu ktorego dziala:
—
o tresci nast^puj^cej:

adres:
pod numerem

wpisanym
/jezeli

/jezeli dotyczy/,

,zwanym dalej „Wykonawc^",

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot^ budowlanj^ - rozbudowa

z nadbudow^ budynku administracyjno-biurowego ^l^.skiego OW NFZ w Klatowicach przy
ul. Kossutha 13, zgodnie z opisem przedmiotu umowy, w sklad ktorego wchodzi
dokumentacja projektowa autorstwa Pracowni ProjektoworWdrozeniowej SABUD Andrzej
Szydlowski, STWIOR, s^ct^gokny kosv;torys oferton^lsv(p(eg6lowe kos^ojy^ ofertom Wykonawcy oraz
zal^cznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu umowy. \p^pt^ w tresci
umow^ dot. ss^^goiowego
kose^otysu ofertomgo!s^c^egolori^ch kos^orysow ofertonych f^stanci dostosowane na etapie ^warcta umony].
2. Strony zgodnie stwierdzaj^ iz NFZ jest wlascicielem obiektu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
i Zamawiaj^cy ma prawo do wykonywania w nim robot budowlanych stanowi^cych przedmiot
niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowi^zuje siq do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^

w zamowieniu nr 15/pn/2020, w spbsob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowi^zuj^.cymi przepisami prawa" w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^cych
norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszej umowy, a takze zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z uwzgl?dnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej.
4. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz calosc robot budowlanych zostanie wykonana zgodnie
z zakresem i wymogami:

1) Zal^cznika nr 1 do umowy — opis przedmiotu umowy [spor^dt^pny w oparciu 0 formulary opis
pr^dmiotu f^m6wienid\;

2) dokumentacji projektowej, na ktor^ skladaj^ si?:
a) przedmiary robot;

b) projekty wykonawcze;
c) projekt budowlany;
3) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej: STWiOR),

^ 4) decyzji administracyjnych, w tym- pozwolenia na budow? nr RBDEC -1230/2020 z dnia
02.09.2020 r, oraz pozwolenia na budow? nr RBDEC — 2386/2020 z dnia 10.09.2020 r.,
1

Ck-^

Nr zamowienia: 15/pn/2020

wz6r umowy

— oraz zgodnie z ofert^ Wykonawcy ztozon^ w zamowieniu nr 15/pn/2020, stanowi^c^ wraz
z dokumentami wymienionymi w pkt 1-4 zal^czniki do umowy.
5. Uszczegolowienie i konkretyzacj? dokumentacji projektowej oraz STWIOR stanowi umowa. W razie
w^tpliwosci Wykonawca zwi^zany jest tresci^ umowy.
6.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w §7 ustl umowy, w tym koszty przygotowania,
wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi^cych przedmiot umowy, zostalo okreslone
w oparciu o peln^ i wyczerpuj^c^ wiedz?, jak% przy zachowamu nalezytej starannosci na temat
przedmiotu umowy Wykonawca mogt uzyskac z dokumentacji przekazanej przez Zamawiaj^cego;
2) otrzymal dokumentacji projektow^ w tym przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, wchodz^ce w sklad opisu przedmiotu niniejszej umowy;
3) wynagrodzenie umowne jest wjmagrodzeniem kosztorysowym kos^orys ofertony stanowi
zat^cznik nr 2 do umowy.
4) wszystkie odpady zwi^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym gruz, drewno, tworzywa,
metale oraz pozostaie odpady, zostan% usuni^te lub poddane utylizacji przez Wykonawc? na jego
koszt, zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca na z^danie
Zamawiaj^cego zobowi^zuje sii przediozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce dokonanie
utylizacji zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.
7. Zdemontowane klimatyzatory typu Split (2 szt.) Wykonawca winien przekazac Zamawiaj^cemu we
wskazane przez Zamawiaj^cego miejsce.
8.

9.

Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgodnie z „Harmonogramem rzeczowofinansowym", zwanym dale] takze „Harmonogramem". Harmonogram stanowi element zat^cznika
nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowi^zuje sii wykonac roboty budowlane (roboty dodatkowe), ktore nie zostaly
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych co do ich rodzaju (braki rzeczowe), a s^ niezbidne (konieczne) do realizacji przedmiotu
umowy i nie wykraczaj^ poza przedmiot umowy okreslony w niniejszej umowie.
Wykonanie robot dodatkowych nie wymaga zawarcia odr^bnej umowy, a zostanie wprowadzone do

niniejszej umowy pisemnym aneksem uwzgl?dniaj^cym takze spowodowan^ robotami dodatkowymi
zmian? (wzrost) wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 umowy. Aneks zostanie poprzedzony
sporz^dzeniem przez Strony protokofu koniecznosci okreslaj^cym ilosc i rodzaj robot
dodatkowych oraz szczegolowym kosztorysem robot dodatkowych. Szczegolowy kosztorys robot
dodatkowych zostanie sporz^dzony przez Wykonawcy w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.
10. W przypadku wyst^ienia to^nic obmiarowych pomi^dzy ilosciami uj^tymi w s!(Cf^g6ionym kossfoysie
ofertonym (stanowi^cym zali^cznik nr 2 do umowy) a ilosciami wynikaj^cymi z faktycznego obmiaru
robot, rozliczenie umowy nast^pi w oparciu o kosztorys powykonawczy rozumiany jako kosztorys
opracowany na podstawie obmiaru robot oraz podstaw cenowych okreslonych w umowie (skiadniki
cenotworcze wynikaj^ce ze s:(Cf(egdkmgo kos^oiysu qfertomgo). W wyniku rozliczenia robot kosztorysem
powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy, moze ulec zmniejszeniu b^dz
zwi^kszeniu.

11. W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, Strony sporz^dz^ protokoi
koniecznosci oraz kosztorys roznicowy, a jego wynik wprowadzony zostanie przez Strony do
niniejszej umowy w drodze pisemnego aneksu. Wykonanie robot zamiennych mozliwe b^dzie
w nast^puj^cych przypadkach:

a) w sytuacji braku mozliwosci zastosowania materialu, elementu lub technologii wjmikaj^cych
z oferty Wykonawcy ztozonej w zamowieniu nr 15/pn/2020, z uwagi na zaprzestanie produkcji,
wady dokumentacji projektowej lub inny obiektywny powod uniemozliwiaj^cy zastosowanie
zaoferowanych w ofercie Wykonawcy materialow, elementow lub technologii;

cju-^
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b) w sytuacji mozliwosci zastosowania norm lub innych przepisow prawa obowi^zuji^cych po dniu
zawarcia niniejszej umowy, jesli takie rozwi^zanie ma wplyw na popraw^ bezpieczenstwa ludzi
i obiektu.

Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowac wzrost lub zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, co uwzgl^dni ww. aneks do umowy. Kosztorys roznicowy zostanie
sporz^dzony przez Wykonawc? w opardu o zasady okreslone w §la umowy.
12. Wykonawca zobowi^zuje si? dostosowac sposob wykonywania umowy do powszechnie lub lokalnie
obowi^zuj^cych przepisow reguluj^cych kwestie zwi^zane z przedwdzialaniem zagrozeniom,
w szczegolnosd zwi^zane z zapobieganiem, przedwdzialaniem i zwalczaniem zagrozen
epidemicznych. Jezeli ww. okolicznosd b?d^ wymagaly wyposazenia osob bior^cych udziai
w realizacji umowy w dodatkowe srodki ochronne, w tym w specjalistyczn^ odziez ochronn^
Wykonawca zobowiqzuje si? wyposazyc te osoby w ww. srodki na wlasny koszt.
13. Strony zobowi^zuj^ si^ do zawarcia porozumienia o ktorym mowa w art, 208 k.p. najp6:zniej
w dniu poprzedzajq.cym dzien przekazania frontu robot,
§la

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane konieczne do realizacji umowy
nieuj^te w szczegotowym kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust.8 lub ust.
10 umowy,zostanie ustalone z zastosowaniem nast?puj^cych zasad:
1) jezeli roboty wynikaj^ce z §1 ust.9 lub ust.ll umowy nie odpowiadaj^ opisowi pozycji
w sv^golon^m kos^orysie ofertowym (zal^cznik nr 2 do umowy), ale jest mozliwe ustalenie nowej
ceny na podstawie ceny jednostkowej ze s^^^goiowego kosv(torysu ofertowego poprzez interpolacj?,
Wykonawca jest zobowi^zany do wyliczenia ceny tak^ metod^ i przedlozenia wyliczenia
(odpowiednio szczegolowego kosztorysu robot dodatkowych lub kosztorysu roznicowego)
2)

2.

3.

Zamawiaj^cemu;
jezeli nie mozna wycenic robot wynikaj^cych z §1 ust.9 lub ust.ll umowy z zastosowaniem
metody, o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedlozyc do akceptacji Zamawiaj^cego

kalkulacj? ceny jednostkowej tych robot z uwzgl?dnieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych
w ' wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa sl^skiego, aktualnych
w miesi^cu poprzedzajj^cym miesi^c, w ktorym kalkulacja (odpowiednio szczegolowy kosztorys
robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy) jest sporz^dzana.
Wykonawca dokona wyliczeh, o ktorych mowa w ust.l oraz przedstawi Zamawiaj^cemu
do zatwierdzenia wysokosc wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust.9 lub ust.ll umowy,
przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy i rozpocz?ciem tych robot.
Jezeli odpowiednio szczegolowy kosztorys robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy przedlozony
przez Wykonawc? do zatwierdzenia Zamawiaj^cemu b?dzie wykonany niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust.l, Zamawiaj^cy wprowadzi korekt? kosztorysu stosuj^c zasady okreslone w ust.1
§2

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz roboty budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym wykona
samodzielnie.

la. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz^t umow? bef(^ ud^alujv^ udv^atempoduykonawcow*
w ^kresie wskat^anym w ofenie Wykonawy i^ot(pnej w ^mowieniu nr 15lpnl2020y jt. Wykonawca c(amiers(a
powienycpodwykonawcy!om: *
- robots budowlancipolegajqcc{ na
- dostawq polegajqcci na

/
/
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- usiugipolegajcicci na

ktorq, Ji^kona:
Iftmalna^apodnykonawg!.
Pospstak* roboty budowlanej dostawy ora^ uslugi stanomcice pi^dmiot t^momenia Wykonama nykona samodf^elnie,
be!(^ kortystania f(^podnykonan^c6n>.

*stosowne t^apiy t^stanci nykreslone stosomie do ojer^ Wykonawy t(toi^nej w ^mowieniu nr 15jpnj2020,
2. Wykonawca zobowi^zuje si^ zawrzec z podwykonawc^ w zakresie czQsci zamowienia okreslonej
w ust.la, umowe w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyi^cznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub uslug, ktore scisle odpowiadaj^ czesci
zamowienia okreslonego umow^zawart^ pomiedzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s£^ roboty budowlane, zobowi^zuje sie, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wycen^
nawi^zuj^c^ do cen ujetych w zataczniku nr 2 do umowy {s^^gohny kos^orys oferton^, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi^zany dol^czyc zgode Wykonawcy na zawarcie
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 zgioszenia w formie pisemnej zastrzezen
do projektu tejze umowy,jezeli:
a) nie spelnia ona nastepuj^cych wymagan:
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore
sci£e odpowiadaj^ czesci zamowienia okreslonego umow^ zawart^ pomiedzy Zamawiaj^cym
a Wykonawcy

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej
umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,
4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s^ zobowi^zani do niezwlocznego przedstawiania
Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnieh 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 §4 ustlO niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh:

- uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajq^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.;
- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowlanych w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;
- stanowi^cych sposob rozliczeh za wykonane roboty uniemozHwiaj^cy rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
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b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust.l3.
5. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastxzezen do -przediozonego projektu,
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust.4, uwaza si? za akceptacj? projektu umowy przez Zamawiaj^cego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowi^any jest przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem kopi?
zawartej umo\vy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem s^ roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust.6, uprawniony jest do zgioszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 lit. a lub lit. b.
8. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7,
uwaza si? za akceptacj? umowy przez Zamawiaj^cego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginaiem kopi?
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ss^ dostawy lub uslugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,z zastrzezeniem postanowien ust. 10.
10. Obowi^zek, o ktorym mowa w ust.9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy ceny oferty) a takze umow, ktorych przedmiot nie obejmuje wykonania robot konstrukcyjnobudowlanych. Wyi^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50.000,00 zlotych (brutto).
11.W przypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust.l3, Zamawiaj^cy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wyst^ienia o zaplat? kary umownej.
12. Postanowienia ust.l~ust.ll stosuje si? odpowiednio do zmian projektu umowy lub umowy
o podwykonawstwo.

13.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w imiowie o podwykonawstwo nie moze bye dluzszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze w momencie wyplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie naleznosci
na rzecz Podwykonawcy zostan^ uregulowane w calosci.
14.Wykonanie C2?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.podzlecic podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiaj^cego.

16.Zamawiaj^cy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni?cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj^cego, lub moze usun^c takiego podwykonawc?
lub dalszego podwykonawc? na koszt Wykonawcy,z zastrzezeniem ust. 10.
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17.Zamawiaj^qr, moze z^dac od Wykonawq- zmiany lub odsuni^cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprz^t
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
daj^ r^kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznle usunie na z^danie Zamawiaj^cego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dzialania' podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy.
18.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 15/pn/2020.

19.Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 15/pn/2020, winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.
20.W zwi^zku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przystitpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje siy zawiadamiac Zamawiaj^cego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacjy roboty budowlanej (jezeli dotyczy).
21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal siy na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania speiniania warunku

udziaiu w postypowaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego
doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunek w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal siy w trakcie postypowania o udzielenie
zamowienia.

22.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopi^ umowy
o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, pol^erdzaj^cy,ze osoby zawieraj^ce umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaj^uprawnienia do jego reprezentacji.

23.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostaia zawarta zaakceptowana przez Zamawiaj^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 siy zasady okreslone
w niniejszym paragrafie.

25.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane s^ w jyzyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowi^zany zal^czyc do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jyzyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiygle umowy na jyzyk polski.

26.Do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odpowiednie
zastosowanie znajd^ postanowienia niniejszej umowy.
27.Powierzenie wykonania. czysci zamowienia (umowy) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy.
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§3

Termin fealizacji

jyfWykonawca zobowi^zuje si^ wykonac caiy przedmiot iimowy w terminie do 310 dni licz^c od dnia
przekazania Wykonawcy front robot, zgodnie z Harmonogramem rzeczbwo-finansowym,z zastrzezeniem
pozostalych postanowien umowy. W terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym uwzgl^dniono termin
30 dni na dokonanie odbiom administracyjnego (decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu).
Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia
umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony Pfotokolem przekazania
frontu robot.

Wykonanie calego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone Protokolem koncowym.
Protokol koncowy zostanie podpisany niezwlocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Wykonawca zobowi^zuje si^ wykonac calosc robot budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowofinansowym,zwanym dalej rowniez „Harmonogramem",w tomiinie do 280 dni liczac od dnia przekazania
Wykonawcy front robot, co zostanie potwierdzone Protokofem odbioru robot budowlanych.
3. Wykonawca"zobowiazuje si? realizowac umow? zgodnie z Harmonogramem.
Harmonogram stanowi element zai^cznika nr 1 do umowy.
Harmonogram stanowi podstawowy dokument sluz^cy do rozliczania wykonanych robot budowlanych
pod wzgl?dem rzeczowym i finansowym.

Hamionogram ma charakter roboczy. Na wniosek Zamawiaj^cego lub Wykonawcy Harmonogram b^dzie
mogl bye zmieniany.

Wszelkie zmiany w Harmonogramie, o ktorych mowa w niniejszej umowie, b?d^ wprowadzane w drodze
wzajemnych uzgodnieh Stron.

4. Odbiory robot budowlanych b?d^ nast?powaly cz?sciami, zgodnie z Harmonogramem. Co do zasady
odbiory i rozliczenia dotyczyc b?d^ zakohczonego elementu robot, rozumianego jako odr?bna pozycja
Harmonogramu, dla ktorego w Harmonogramie przewidziano odr?bna.plamosc.

Jakiekolwiek odst?pstwo Wykonawcy od obowi^zuj^cego Harmonogramu pozostaje ryzykiem
Wykonawcy.

Dokonanie odbioru cz?sciowego robot zostanie kazdorazowo potwierdzone przez Strony Protokolem
odbioru cz?sciowego robot budowlanych. Zakres wykonanych robot zostanie uprzednio
zweryfikowany przez Zamawiajacego z kosztorysem powykonawczym, na podstawie dokumentacji,
o ktorej mowa w § 1 ust. 4 umowy,w tym na podstawie zal^cznika nr 2 do umowy {st^^goiowego kos^torysu
ofertowegd).
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Protokot cz^sciowego odbiom robot budowlBnych winien wskazywac wykaz oraz numery seryjne
zainstalowanych urz^dzen (jezeli dotyczy), a takze potwierdzac dostarczenie kosztorysu powykonawczego
oraz wszelkich dokumentow wymaganych niniejsz^ umow^ na etapie odbioru robot.
Wykonawca zobowi^zuje si^ kazdorazowo poinformowac Zamawiaj^.cego o gotowosci do dokonania
protokolarnego odbioru robot. Wykonawca ma obowi^zek zawiadomic Zamawiaj^cego o terminie
odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest dokonac kazdego
odbioru w terminie do 2 dni roboczych licz^c od daty zgloszenia przez Wykonawc?.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru cz^sciowego Wykonawca zobowi^zuje si^ przedlozyc
Zamawiaj^cemu kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy stanowi wyci^ ze szczegotowego
kosztorysu ofertowego (zat^cznik nr 2 do umowy) z uwzgl^dnieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zgodnie z niniejsz^ umow^ oraz ustaw^ Prawo zamowieh publicznych.
Wykonanie caiosci robot budowlanych zostanie potwierdzone przez Strony Protokolem odbioru robot
budowlanych, ktory winien rowniez potwierdzic dostarczenie peinego kosztorysu powykonawczego oraz
niezb^dnych dokumentow.

Podstaw% dla podpisania Protokolu odbioru robot budowlanych b?dzie wykonanie caiosci robot
budowlanych, co winny potwierdzac protokoly cz^sciowego odbioru robot budowlanych.
Przed podpisaniem Protokotu odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca zobowi^zany jest dostarczyc
wszelkie niezb^dne dokumenty tj.: certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczeh, deklaracje
zgodnosci, DTR, atesty etc. zwi^zane z wykonanymi robotami budowlanymi, a takze wszelkie dokumenty
wjTuagane do dokonania odpowiednich zgloszeh do Urz^du Dozoru Technicznego (UDl) oraz
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINBUD).
Wykonawca zobowi^zuje si? do dokonania wszelkich czynnosci zwi^zanych ze zgloszeniem do UDT
we wspoipracy z Zamawiaj^cym. Czynnosci zwi^.zanych ze zgloszeniem do PINBUD dokonuje
Zamawiaj^cy we wspoipracy z Wykonawca

5. Nalezyte wykonanie umowy winno zostac potwierdzone przez Strony Protokolem kohcowym.
Podstaw^ dla podpisania Protokolu kohcowego b?dzie Protokot odbioru robot budowlanych
oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
§4

1. Umowa niniejsza b?dzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku
wyst^ienia 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 b%dz zagrozenia epidemicznego, jezeli uniemozliwia
to wykonanie robot budowlanych,
c) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych
warunkami organizacyjnymi, finansowymi b%dz innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy
rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh,
uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.
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W przypadkach, o ktorych mowa pod lit. a lub b, o zaistnialych okolicznosciach oraz ich wplywie na

wykonanie umowy Wykonawca zoboyd^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie
oraz uzyskac pisemne stanowisko (zgod^) Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje
si? Wykonawca, oraz jej wplywu na mozliwosc prowadzenia robot.
W przypadku, o ktorym mowa pod lit. c, o zaistnialych okolicznosciach oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Zamawiaj^cy zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Wykonawc? na pismie.
d) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych
warunkami organizacyjnymi lub innymi okoHcznosciami, przez ktore nalezy rozumiec
w szczegolnosci sytuacje wynikaj^ce z wad dokumentacji, w oparciu o ktor^ realizowana jest
umowa, a takze sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh,
uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot;
e) gdy wyst^i koniecznosc wykonania robot dodatkowych b^dz robot zamiennych, jezeli
wstrzymuj^ one lub opozniaj^ realizacj? przedmiotu umowy;
Q w przjrpadku wyst^ienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
w budynku inwestycjami w zakresie niezb?dnym do unikni?cia lub usuni?cia tych kolizji.
2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub f),
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^pienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.
3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc? w dniu wyst^ienia jednej ze
wskazanych w ust. 1 okolicznosci.
4. Fakt usuni?cia lub ust^pienia przeszkody rowniez zostanie potwierdzony przez Strony stosownym

protokolem. Po usuni?ciu lub ust^ieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dz^. pisemny
aneks do umowy wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych wskazuj^c termin
pozostaly do zakohczenia robot oraz sposob i wysokosc wynagrodzenia dla Wykonawcy

za wykonywane w okresie zawieszenia czynnosci zabezpieczaj^ce. Wykonawcy przyslugiwalo b?dzie
wynagrodzenie za faktyczn^ ilosc dni wykonywania czynnosci zabezpieczaj^cych. Cena za czynnosci
zabezpieczaj^ce zostanie obliczona w oparciu o cen? jednostkow^ wskazanq. w § 7 ust. lb umowy.
Sposob rozliczeh z tego tytulu zostanie uregulowany stosownie do postanowieh § 8 ust. 2 umowy.
Ponadto w opisanej sytuacji Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dokonania platnosci cz?sciowej
za realizacj? przedmiotu umowy pomimo nie osi^gni?cia stanu upowazniaj^cego do odbioru danego
elementu robot wyszczegolnionego w Harmonogramie.
5. Wyst^pienie ktorejkolwiek z przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu
realizacji robot budowlanych jako calosci; przeszkoda moze dotyczyc realizacji pojedynczej pozycji
lub niektorych pozycji sv^t^e^iowego kost^orysu ofertomgo, b^dz ich cz?sci, co nie wyklucza prowadzenia
robot budowlanych w innym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia, zapisy ust. 1-4 znajd^
odpowiednie zastosowanie.

Za zabezpieczenie budowy w zakresie przedmiotowym opisanym w just 6, w okresie zawieszenia jej
wykonywania Wykonawcy przyslugiwalo b?dzie wynagrodzenie za faktyczn^ ilosc dni wykonywania
czynnosci zabezpieczaj^cych. Warunki finansowe i sposob rozliczeh z tego tytulu okreslony zostal
w § 7 ust. 1 lit c oraz § 8 ust. 2 umowy.
6. Zarowno w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie zawieszenia jej wykonywania Wykonawca
zobowi^zuje si? zabezpieczyc budow? przed kradziez^ wlamaniem, b^dz innymi negatywnymi
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skutkami pozostawienia budowy bez opieki, przed zalaniem wodami gruntowymi, opadowymi oraz
innymi wpiywami atmosferycznymi, np. przed przemarzaniem.
7. W sytuacji koniecznosci kontynuowania zabezpieczania budowy po dniu dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych, Wykonawca zobowi^zany jest do wykonywania czynnosci
zabezpieczaj^cych, o ktorych mowa w ust. 6,lecz nie dtuzej niz przez okres 60 dni od daty dokonania
odbioru koncowego robot budowlanych. Wykonawcy przysiuguje z tego tytuiu wynagrodzenie za
faktyczn^ilosc dni wykonywania czynnosci zabezpieczaj^cych. Warunki finansowe i sposob rozUczeh
z tego tytuiu okreslony zostai w § 7 ustl lit. b i § 8 ust. 2umowy.
8. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca uzgodni
z Zamawiaj^cym organizacj? placu budowy. Koszty zorganizowania placu izaplecza budowy ponosi
Wykonawca. Miejsce oraz organizacja zaplecza budowy winno zostac uzgodnione z Zamawiaj^cym.
9. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach robot budowlanych
realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo

na roboty budowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz do zglaszania
uwag i zastrzezeh w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do
wstrzymania odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje si?
informowac Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim
wyprzedzeniem, aby umozliwic Zamawiaj^cemu faktyczny udziat w odbiorach.
10. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie,zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy.
11. Najp6:zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy
dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przediozy Zamawiaj^cemu
(jednej z osob wskazanych w §5 ust.2 umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach
niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?da. zatrudnione na podstawie umowy o prac?
w rozumieniu kodeksu pracy w caiym okresie realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne
oswiadczenie) winno zawierac rowniez imi? i nazwisko osob zatrudnionych na podstawie umowy
o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?,
doktadne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww. oswiadczenia pod k^tem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mozliwosci
realizacji umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^cej z wykazu.
Nieziozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy oraz do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto umowy (§7 ustl),
jezeli Wykonawca ^ub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie ztozyl
wymaganego kompletnego oswiadczenia.
Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,
rozumie si? wszystkie czynnosci fizyczne w ramach robot ogolnobudowlanych i instalacyjno elektrycznych opisanych w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robot, oraz w STWiOR,
wykonywane bezposrednio przez pracownikow fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy
lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych oraz uslug obj?tych przedmiotem
zamowienia,z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).
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Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w roziamieniu kodeksu pracy nie
dotyczy czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy (tj. w ramach uprawnien budowlanych
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
oraz w specjalnosci instalacyjnej w • zakresie sieci, instalacji i , urz^dzen elektrycznych
i elektroenergetycznych), kierownika robot h^dz inne osoby pelni^ce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym przez osob?
z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sied, instalacji i urz^dzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, a takze nie obejmuje przypadkow wykonywania swiadczenia
osobiscie przez przedsi^biorc? prowadz^cego l-osobow^dzialalnosc gospodarcz^.
12. Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo
zamowieh publicznych, dotyczy czynnosd wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na
roboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.
13. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc^ (lub podwykonawc?) wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowieh
publicznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l3:
a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o prac^ zatrudnionego
pracownika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
2 informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlasdwego oddzialu
ZUS lub dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh;
- zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, w szczegolnosci imi^ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarda 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?da 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 spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuji^cych
w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa SIWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac?.

15. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych roku 2021, Zamawiaj^cy
zastrzega, iz:

a)

w sytuacji niezakohczenia realizacji umowy do dnia 20.01.2022 r. z powodu niedotrzymania terminu
realizacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze skorzystac 2 prawa do rozwi^zania umowy
z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ustl umowy.
b) w sytuacji niezakohczenia realizacji umowy do dnia 20.01.2022 r. z powodu innego niz wskazany pod
lit. a, a takze, jezeli w przj^adku, o ktorym mowa pod lit. a, Zamawiaji^cy nie skorzysta z prawa do
rozwi^zania umowy, Zamawiaj^cy dokona inwentaryzacji robot oraz oceny ich zaawansowania
wedlug stanu na dzieh 20.01.2022 r. w oparciu o zal^cznik nr 2 do umowy. Stosownie
do powyzszego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres
umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty wynagrodzenia calkowitego umowy, nawet
w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzieh 20.01.2022 r. prac przekroczyla poziom
procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.
11
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Podstaw^ zaptaty, obok prawidlowej faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc?
Zamawiaj^cemu nie pozniej niz w dmu 25.01.2022 r. b^dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na
dzien 20.01.2022 r., a takze ptotokol zawieszenia robot. Pbwyzsze nie narusza konsekwencji
niedotrzymania ww. terminu, wskazanych w §8 ust. 13 umowy.
Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajd^ odpowiednie
zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg terminu realizacji robot
budowlanych b^dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast^puj^cego po dniu usuni^da
lub ust^ienia przeszkody, a wi^c po uzyskaniu przez Zamawiaj^.cego srodkow finansowych na rok
2022 na realizacji umowy.

Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zaplaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio
postanowienia §7-8 umowy.

16. W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zamawiaj^cego do dnia 31.03.2022 r.,

Zamawiaj^cy rozwi^ze niniejszq, umow? w zakresie niezrealizowanej cz^sci przedmiotu umowy
z zachowaniem 14—dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zlozenia wypowiedzenia
na pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca
dopeini wszystkich wymaganych umow% formalnosd.

17. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku
do piqtku,za wy]^tkiem przypadaj^cych na nie dm ustawowo wolnych od pracy.
§5

1. Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiaj^cego pelnic bidzie:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w pelnym zakresie realizacji niniejszej umowy,
nie obejmuj^cym jednak zakresu: „budowa - przekladka sied elektroenergetycznej sredniego napi^da
poza obszar kolizji w zwi^ku z planowan^ rozbudow^ istniej^cego budynku administracyjnobiurowego Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ w Katowicach"
- inspektor nadzoru

> tel

; nr uprawmen

, przynaleznosc do Izby

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzefi elektrycznych i
elektroenergetycznych w pelnym zakresie realizacji nimejszej umowy, obejmuj^cym rowniez zakres:
„budowa - przekladka sied elektroenergetycznej sredniego napiicia poza obszar kolizji wzwi^zku
z planowanq^ rozbudow^ istniej^cego budynku admimstracyjno-biurowego Sl^sldego Oddzialu
Wojewodzkiego NFZ w Katowicach" w imieniu Zamawiaj^cego pelnic b^dzie;
- inspektor nadzoru
>

J

uprawmen

, przynaleznosc do Izby

Do nadzoru nad realizacji nimejszej umowy, w tym do biez^cego kontrolowania jej przebiegu,
przeprowadzenia odbiorow i podpisania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, a takze

1/^

do uzgadmama kwestii zwiizanych z harmonogramem, a takze do dokonywania innych czynnosci
przewidziaiiych w umowie Zamawiaj^cy upowaznia powyzej wskazanych inspektorow nadzoru oraz
pracownikow Zamawiajicego: 1

, tel
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3
tel
4
tel
Dla skutecznosci wystarczy dziaianie ww.
inspektorow nadzoru oraz co najmniej jednego sposrod ww. wskazanych pracownikow
Zamawiaj^cego.

2. Do nadzoru nad realizacj^ niniejszej umowy, w tym do biez^cego kontxolowania jej przebiegu,
przeprowadzenia odbiorow i podpisania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, a takze
do uzgadniania kwestii zwi^zanych z harmonogramem, a takze do dokonywania innych czynnosci
przewidzianych w umowie Wykonawca upowaznia: 1
, tel
, 2;
, tel.
Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej ze wskazanych osob.
3. Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w ust.1 i ust.2 upowaznione s% do
dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow cz^sciowych oraz odbiorow robot
zanikaj^cych, czy ulegaj^cych zakryciu, jezeli takie wyst^pi^ w toku realizacji przedniiotu umowy,
zgodnie ze sztuk^ budowlan^ bi^dz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
4. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i 2 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia ziozonego drugiej Stronie umowy.
5. Wykonawca ustanowii na potrzeby niniejszej umowy (rozbudowa z nadbudow^ budynku
administracyjno-biurowego Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13) kierownika
budowy w osobie:

,

- nr uprawnieh budowlanych:
z dnia
,
- zaswiadczenie i nr wpisu na list^ cztonkow samorz^du zawodowego:

,

- tel. kontaktowy:

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przediozyl Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce
uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, tj. dp kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnieh) oraz
zaswiadczenie o wpisie na list? czlonkow wlasciwej izby samorz^du zawodowego, potwierdzaj^ce
czlonkostwo w izbie z okre^onym terminem waznosci oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.
Osoba ta winna bye czynna zawodowo i posiadac co najmniej 5-letnie doswiadczenie w pelnieniu
funkcji kierownika budowy w sposob ci^ly.
6. Wykonawca ustanowii na potrzeby niniejszej umowy(budowa — przekladka sieci elektroenergetycznej
sredniego napi^da poza obszar kolizji) kierownika budo-^ w osobie:
,
- nr uprawnieh budowlanych:
z dnia
,
- zaswiadczenie i nr wpisu na list? czlonkow samorz^du zawodowego:
,
- tel. kontaktowy:

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedloi^l Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce
uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie'sied,
instalacji i urz^dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych (wydane przez podmiot uprawniony
przepisami prawa do wydawania ww. uprawnieh) oraz zaswiadczenie o wpisie na list? czlonkow
wlasdwej izby samorz^du zawodowego, potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie z okredonym terminem
waznosd oraz posiadame aktualnego ubezpieczenia OC.
Osoba ta winna bye czynna zawodowo i posiadac co najmniej 5-letnie doswiadczenie w pelnieniu
funkcji kierownika budowy w sposob d^ly.
Osoba ta b?dzie jednoczesnie pelnic funkcj? kierownika robot w pozostalym zakresie umowy
(rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno-biurowego Sl^skiego OW NFZ w Katowicach
przy ul. Kossutha 13).
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Wykonawca ustanowii na potrzeby niniejszej umowy kierownika robot(w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen cieplnych,' wentylacyjnych, wodoci^owych i kanalizacyjnych)
w osobie:

,

- nr uprawnien budowlanych:
z dnia
,
- zaswiadczenie i nr wpisu na list? czlonkow samorz^du zawodowego:

,

- tel. kontaktowy:

Osoba ta winna bye czynna zawodowo i posiadac co najmniej 12-miesi?czne doswiadczenie
w pelnieniu ww. samodzielnej fiinkcji technicznej w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnien
w sposob ci^ly.

Wykonawca- w dniu zawarcia umowy przediozyt Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce
uprawnienia budowlane ww. kierownikow budowy oraz kierownika robot oraz zaswiadczenia o wpisie
na list? czlonkow wlasciwej izby samorz^du zawodowego, potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie
z okreslonym terminem waznosci oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.
7. Ewentualna zmiana kierownikow budowy oraz kierownikow robot wskazanych w ust. 5 lub 6 b?dzie
mozliwa pod warunkiem posiadania przez nowego kierownika budowy lub kierownika robot
wymaganych uprawnien oraz doswiadczenia. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji ze strony
Zamawiaj^cego.

8. Kierownik budowy zobowi^zany jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym prowadzic dziennik budowy.
9. Wykonawca zobowijizuje si?, iz przedmiot iimowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
doswiadczenie w zakresie wykonania robot budowlanych obj?tych umow^ przy zachowaniu
warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
10. Wykonawca zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu przed przyst^ieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa- dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^braly udzial w realizacji
niniejszej umowy. O zmianach dotycz^cych wykazu osob Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac
Zamawiaj^cego bez zb?dnej zwloki, na pismie. Zmiana osob podanych w wykazie jest dopuszczalna
przy uwzgl?dnieniu wymogow niniejszej umowy.
11. Wykonawca oswiadcza,iz wypelnil obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w zwi^zku
z niniejsz^ umow^. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ Zamawiaj^cego
z art. 13 RODO.

RODO - n^or^dT^nie Parlamentu Eunpejskiego i
(UE) 20161679 s^dnia 27 kivietnia 2016 r. iv spraaje ochrony osobfi;^cs;^ch n>
!^pr^tmr:!;amem danjch osobonych i sprawie swobodmgo pr^plywu takich danjch ora^ uchyknia
95146/WE (ogobie roqpors^ds^nit o ochronie
danych)

Un(. XJELIW^04,05.2016, str, 1).

§6

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

2. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren prowadzonych robot pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiaj^cego.
14
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialn^(finansow^ za wszelkie szkody powstaie po stronie
Zamawiaj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem
umowy.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany jest uporz^dkowac teren budowy.
5. Zamiar rozpocz^da przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wyl^czeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logicznji, wymaga bezwzgl^dnie
wczesniejszego uzgodnienia z jednym z pracownikow Zamawiaj^cego wskazanych w §5 ust. 2 umowy,
tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz^dem takich robot.
6. Wykonawca zobowi^zuje si^ i oswiadcza, iz wszystkie urz^tdzenia, materialy i instalacje oraz inne
elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b^d^ fabrycznle nowe i w peini wartosdowe oraz
pochodz^ce z legalnego zrodla. Materialy i narz^dzia uzyte do wykonania przedmiotu umowy musz^
odpowiadac wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadac
wymagane certyfikaty, swiadectwa dopuszczen lub deklaracje zgodnosd. Wyroby budowlane
(wbudowane w obiekt budowlany), szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, b?d^ posiadaly dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie Zamawiaj^cego
Wykonawca obowij^zany jest okazac w stosunku do wskazanych matedalow i narz^dzi certyfikat
zgodnosci z Polsk^ Norm^ normami UE lub aprobat? techniczn^.
7. Zabrania si? realizacji jakichkolwiek innych robot nie obj?tych niniejsz^ umow^ bez odr?bnej decyzji
Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst?pstwo od powyzszych uzgodnieh pozostaje ryzykiem i kosztem
po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach od
poniedzialku do pi^tku w godz. od 7.00 do 19.00; w innym wymiarze czasowym niz wskazany
powyzej prowadzenie robot b?dzie mozliwe tylko na wniosek Wykonawcy i za zgod^ Zamawiaj^cego,
z tym, ze prace polegaj^ce na przekuciach winny bye wykonywane wyt^cznie w soboty, po
kazdorazowym uzgodnieniu z Zamawiaj^cym.
9. Zamawiaj^cy umozliwi pobor energii elektrycznej oraz pobor wody niezb?dnej przy wykonywaniu
robot budowlanych. Okreslenie kosztow z tytulu korzystania z ww. mediow b?dzie nast?powaio na
podstawie odczytu urzi^dzeh pomiarowych (liczniki). Liczniki Wykonawca zobowi^zuje si?
zainstalowac na wlasny koszt, po udost?pnieniu miejsca poboru mediow przez Zamawiaj^cego.
Rozpocz?cie poboru mediow potwierdzi protokol ze wskazaniem pocz^tkowego stanu licznikow.
Wykonawca zobowi^zuje si? uregulowac naleznosci z tytulu korzystania z mediow w terminach
wskazanych w dokumentach ksi?gowych wystawianych przez Zamawiaj^cego na podstawie odczytow
licznikow oraz cen jednostkowych wynikaj^cych z faktur dostawcy mediow,jakimi obci^zony zostanie
Zamawiaj^cy.
10. Informuje si? Wykonawc? na potrzeby realizacji niniejszej umowy, iz budynek przy ul. Kossutha 13
wraz z terenem parkingow podlega ochronie fizycznej 24 godziny na dob?. Wykonawca zobowi^zuje
si? uw2gl?dnic niniejsze w trakcie wykonywania umowy.
§7

Wynagfodzetiie umowy
1. Wynagrodzenie z tytulu niniejszej umowy wynosi
zlotych brutto (slownie:
zlotych brutto),
zl netto, zgodnie ze sv^goloiiym kost(torysem
ofertowym stanowi^cym zalacznik nr 2 do umowy.z zastrzezeniem postanowieh §la umowy. Niniejsze
wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za

faktycznie wykonane roboty budowlane zgodnie z umow^ co potwierdzi kosztorys powykonawczy,
o ktorym mowa w §
15
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/W przypadka, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow
i ustug b^dzie spoczywatna Zamawiajqcym ustl brzmi:
Wynagrodf(enie ^ ytuiu niniejs^ umony nynosi
(siownie:
f^iotych),
t^godnie s:(y(eg6lowym kos^orysm ofertonym stanomqiym ^aiac^nik nr 2 do umom. ^ t(astr^i(eniem postanomen
§1a umouy. Niniejsv^e nynagrod;(eme jest nynagrodf(eniem kos^oysonym. Wykonawca otrsyma nynagrodt^nie vyi
fakyct(nie nykonane rohoty budowlane vgodnie ^ umn/cy co potmerdf^j kos^oys ponykonaway, o ktorym mowa
w §3 ustA. Ohomctyekpodatkony ^odnie t^ptyepisami opodatku od tomrow i using spoaywa na Zamawiajciiym.
Na ww. wynagrodzenie sktada siq :

a) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych obj?tych przedmiotem umowy opisanym
w § 1 umowy w kwocie
zl brutto(
zt netto);
b) wynagrodzenie za zabezpieczenie budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 7 umowy

w kwocie
wwysokosci

zl brutto (
zl netto) opartej o dzienn^^ zryczaltowan^ stawk^
zl.brutto( zl netto).

c) wynagrodzenie za zabezpieczenie budowy, o ktorjmi mowa w § 4 ust. 5 umowy
w kwocie
zl brutto (
zl netto) opartej o dzienn^^ zryczaltowan^. stawk?
wwysokosci

zl brutto(

zl netto).

2. Kwota brutto, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi calko^te wynagrodzenie umowy i zawiera wszelkie
koszty niezbedne do wykonania umowy, w tym koszty matedalow, urza.dzen, robocizny itp.
elementow kosztow, a takze wszelkie oplaty i podatki zwi^zane z realizacja niniejszej umowy.

2a.

W przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych uzgodnien z podmiotami trzecimi,
spowodowanych okolicznosciami lez^cymi po stronie Wykonawcy (np. wskutek zaoferowania
urz^_dzen/material6w/norm-rownowaznych wymagajacych przed ich zastosowaniem uzgodnien
z wlasciwym operatorem danej sieci), Wykonawca ponosi wszelkie zwi^zane z tym koszty, takze
koszty, ktore mog^ powstac w wyniku nie dopeinienia powjrzszego obowi^zku.

3.

W przypadku ustawowego zwi^kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji nimejszej umo\^,
ceny netto ujete w niniejszej umowie, winny zostac odpowiedmo obnizone przez Wykonawce, tak,

aby po uwzglednieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie
wysokosc wynagrodzenia calkowitego umowy nie przekroczyla ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w zamowieniu nr 15/pn/2020. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku
VAT w okresie realizacji umo"^, do can- netto, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci obowiazuj^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.
4.

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

5.

W przypadku uchylenia ktoregokolwiek z pozwolen na budpw?, o ktorych mowa w tresci niniejszej
umowy,'Zamawiaj^cemu przysluguje prawo odst^ienia od umowy. Z tytulu odstapienia, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysluguje zadne roszczenia w stosunku do
Zamawiajecego, za wyjetkiem roszczenia o wypiat? wyna^odzenia za wszystkie roboty wykonane
przez Wykonawcy do dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o odst^ieniu od umowy oraz za
materialy juz zakupione, ztozone na budowie do dma otrzymania pisemnego zawiadomienia
o odstapieniu od umowy-'i potwierdzone przez inspektora nadzoru, a nie wykorzystane przy realizacji
przedmiotowej inwestycji, ktorych Wykonawca nie b^dzie w stanie wykorzystac przy realizacji
16

Nr zamowienia: 15/pn/2020

wzor umowy

wtasnych inwestycji. Odst^ienie winno nasts^ic z zachowaniem zasad okreslonych w § 12 ust 11
umowy.

§8
Wafunki i tetminy platnosci

1. Zaplata z tytulu robot budowlanych obj^tych przedmiotem niniejszej umowy b^dzie nast^powala
w cz^sciach, z doiu, w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze VAT, w terminie do 21 dni licz^c od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
VAT do siedziby Zamawiaj^cego, na podstawie dokumentow wskazanych w ust 9.
la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosd, 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) -je^li dotyc;^/
2. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 5 i ust. 7 umowy, zaplata z tytulu

wykonania czynnosci zabezpieczenia budowy nast^i comiesi^cznie z dolu, w formie polecenia
przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w termime do 14 dm licz^c
od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego, na
protokoiu, w ktorym potwierdzona zostanie przez Strony ilosc dni, za ktore przysluguje
Wykonawcy wynagrodzenie.

3. W przypadku realizacji umowy z udziaiem podwykonawcy, dodatkow^ podstawq, uruchomienia
platnosci wynagrodzenia (takze cz^sciowej) b^dzie pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawc?
i podwykonawcy potwierdzaj^ce uregulowanie przez Wykonawcy wobec podwykonawcy zobowi^zan
wynikaj^cych z zakresu czynnosci powierzonego podwykonawcy na podstawie niniejszej umowy, a
objytych rozliczanym elementem Harmonogramu.

4.

Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa, odpowiednio w § 7 ust. 1 lit. a, lit. b oraz lit. c umowy.
Zaci^nie zobowi^zan powyzej limitii srodkow przyznanych na realizacjy inwestycji w danym
okresie rozliczeniowym wynikaj^cym z Harmonogramu, bez zgody Zamawiaj^cego jest
niedopuszczalne i nastypuje na ryzyko Wykonawcy.

5. Za daty dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje siy dzieh obci^enia rachunku Zamawiaj^.cego.
6. Zamawiajq,cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone
od dnia nastypnego po dniu, w ktorjmi zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zapiaty.

7. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawcy na osoby trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

8. Faktura VAT powinna uwzglydniac nastypuj^ce dane a takze — jezeli dotyczy - zapis o mechanizmie
podzielonej platnosci:

Nabywca:
Narodojpy Fundusi^ Zdrowia ^ sied^bq, w Warsf^wie,
adres: ul R' akomecka 26!30, 02-528 Wars^m,
NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i platnik dowodu:

SlqsklQdd^ai Wojemdt^ki Narodomgo Fundus^u Zdroma ^skd^bq u> Katomcach,
adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.
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9. Podstaw^ wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b^dzie wystawiona przez Wykonawc^
, prawidiowa faktura VAT oraz:

a) W prz)^adku piatnosci cz^sciowych dany protokoi odbioru cz^sciowego robot budowlanych
a takze kosztorys powykonawczy (wyci^ ze s^t^egolowego kos^orysu ofeiiowego pozycji dotycz^cych
danego elementu), w ktorych b^d^, wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) w przypadku ostatniej piatnosci protokoi kohcowy, ktory potwierdzi nalezyte wykonanie umowy
a takze kosztorys powykonawczy;

c) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed upiywem terminu piatnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z piatnosciami wobec nich przez
Wykonawcy lub przez podwykonawcow (kazda z piatnosci),

d) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o peinym zafakturowaniu przez nich
lub peinym obj?ciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robot do wysokosci obj^tej
piatnosci^ kohcowy(kazda z piatnosci)

10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur^ VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9,
Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wypiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przediozenia przez Wykonawcy stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiaj^cego
zapiaty do czasu wypeinienia przez Wykonawc? wymagan, o ktorych mowa w ust.9, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu piatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do 2^_dania
odsetek.

11. Zamawiaj^cy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnieh
w przypadku wj^tpliwosci dotycz^cych dokumentow skiadanych wraz z wmoskami o piatnosc.
12. Zamawiajq_cy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnieh
w przypadku w^tpliwosci dotycz^cych dokumentow skiadanych wraz z wmoskami o piatnosc.

13. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawiania i dostarczania wszystkich faktur VAT w termime
zgodnym z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz w dniu 25.01.2022 r.
W przypadku wystawienia i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po tym termime, Zamawiaj^cy
moze skorzystac z prawa do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8
umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoki 5% wynagrodzenia calkowitego

umowy okreslonego w §7 ust.l umowy. W takim przypadku z uwagi na sposob finansowania
inwestycji na Zamawiaj^cym nie ci^zy obowiqzek zapiaty naleznosci wymkajq,cy z faktury j.w.
14. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT
(tzw. biaia lista) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmiame ustawy o podatku od
towarow i usiug oraz niektorych innych ustaw.(Dz.U.z 2019 r. poz. 1018 ze zm.).
§9
Piatnosci na rzecz podwykonawcow

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawc? realizacji cz?sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zapiat? wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowamem terminow piatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy P^^y uwzgl?dniemu postanowieh §2 ust.l3 umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiaj^cego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapiaci wymagalnego wynagrodzenia

przysiuguj^cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrocic si? z z^daniem zapiaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiaj^cego.
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Zamawiaj^cy niezwiocznie po zgloszeniu z^dania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do
zgioszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczaj^c mu w tym celu termin nie krotszy niz
7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4.

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

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

5.

b) ziozyc do -depozytii s^dowego kwot? potrzebna. na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpliwosci co do wysokosd
kwoty naleznej zapiaty lub podmiotu,ktoremu piatnosc si? nalezy,
c) dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapiaty.
Zamawiaja.cy jest zobowi^zany 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 faktur% VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, usiug, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc
bezposredmej zapiaty. Bezposredma zaplata obejmuje wyi^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytuiu 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
szczegoiowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw i usiug realizowanych przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidiowosci ich
wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? postanowieh
Umowy o podwykonawstwo w zakresie maj^cym wpiyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci maj^cych wpiyw na t? wymagalnosc.
8. Zamawiaj^cy jest- uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej plamosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzeniaj
jezeli Wykonawca zgiosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgiosi uwag, o ktorych mowa w ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaz^ zasadnosci takiej platnosci.

9. Zamawiajq^cy moze dokonac bezposredniej piatriosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgiosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 7 i potwierdzi zasadnosc
takiej plamosci, lub jezeli Wykonawca nie zgiosi uwag, o ktorych mowa w ust. 7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej piamosci.
10. Podstaw^ piamosci 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 kopist protokoiu
odbioru przez Wykonawc? lub Podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub usiug.

11. Bezposrednia piamosc dokonywana przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy b?dzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tymiu
opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? i b?dzie
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dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstaiych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
usiug.

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 dp wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej platnosci.
13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uznania platnosci bezposredniej za uzasadnion^.
14. Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot^ potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpliwosci co do wysokosci
naleznej zapiaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosc nalezy si^, co uznaje si^ za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie obj^tym zdeponowan^ kwot^ zobowi^zania Zamawiaj^cego wzgl^dem
Wykonawcy.

15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wyl^cznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikaj^cej z niniejszej umowy.
W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomi^dzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umow% o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejsz^ umow^
Zamawiaj^cy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wyl^cznie kwotQ nalezn^ na podstawie cen jednostkowych
okreslonych niniejsz^ umowst.
16. Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapiaty 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 ust.l lit.a umowy.
17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszaj^ praw i obowi^zkow
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow
art. 647^ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
zl,
CO stanowi 5% ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 15/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 zamowieh pubKcznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^tosci 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
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.
Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowieh
publicznych. Zamawiaj^cemu przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c
od dnia podpisania Protokolu kohcowego. Pozostal^ cz?sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowi^zany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po upl3rwie okresu r?kojmi za wady.
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W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sci), Zamawiaj^cy nie
moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego
Wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pito w okresie waznosd
zabezpieczenia.
§11

Gwarancja i r^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie caiosci
robot b^d^cych przedmiotem umowy.
2. Wykonawca winien udzielic na przedmiot zamowienia 60-miesi^cznej gwatancji oraz r^kojmi
za wady przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje
oraz zastosowane materiaiy i urz^dzenia, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore mozna
obj^c gwarancja iub r^kojmi^za wady, na warunkach okre£onych w niniejszej umowie.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokotu odbioru
robot budowlanych, koiiczy zas wraz z upiywem 60 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokotu
kodcowego.

3. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, w catym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zuje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanych systemow budynkowych (klimatyzacja,
wentylacja, SSWiN, KD, SAP), tj. do dokonywania przegl^dow oraz konserwacji wszystkich
zamontowanych w ramach umowy urz^dzen i instalacji, zgodnie z zakresem i z cz?stotliwosci^
wymagan^ w dokumentacjach techniczno-ruchowych oraz w sposob zapewniaj^cy realizacj? uprawnien
wynikaj^cych z tych dokumentacji. Zastrzega si?, iz Wykonawca w okresie gwarancji zobowi^zany jest
do wykonania przegl^dow i konserwacji zainstalowanych systemow co 6 miesi?cy, co oznacza nie
mniej niz 2 przegl^dy i konserwacje w okresie kaidych 12 miesi?cy biegu gwarancji. Przegl^dy
oraz konserwacje dotycz^ce klimatyzacji nalezy Wykonawca winien wykonywac w miesi^cu kwietniu
oraz wrzesniu (poza godzinami pracy Sl^skiego OW tj.16.00 -7.00). Za zgod^ Zamawiaj^cego mozliwe
jest wykonanie przegl^dow oraz konserwacji w innych terminach.
4. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad
fizycznych (naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana),jezeli wady
ujawni^ si? w okresie udzielonej gwarancji. Termin konkretnej naprawy lub wymiany kazdorazowo
zostanie wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.
5. Wszelkie koszty zwi^zane z wymiany lub naprawy (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow),
w tym z ewentualnym transportem, instalacje ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiajecemu najpozniej w dniu podpisania protokotu
odbioru robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moge bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikajecymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane
se postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych moge bye korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone
w trakcie odbioru oraz za wady powstale po odbiorze w okresie r?kojmi za wady.
8. W przypadku wykrycia wady, Zamawiajecy zawiadomi o niniejszym pisemnie Wykonawc? w terminie
do 2 dni roboczych liczec od daty ujawnienia wady, informujec jednoczesnie Wykonawc? o miejscu
i terminie ogl?dzin.

Zamawiajecy sporz^dzi protokot z ogl^dzin^ w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wska:ze
Wykonawcy termin przeznaczony na jej usuni?cie. Protokol z ogl?dzin winien zostac podpisany
przez obie Strony. Usuni?cie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolarnie.
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10. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r^ojiiii za wady, wad przedmiotu
umowy, Zamawiaj^cemu przyshaguj^ nast?puj^ce uprawnienia, przy odpo\Wednim uwzgl?dnieniu
zasad opisanych powyzej:
1) jezeli wady zostan^ ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nadaj^ si$ do usuni^cia,
Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbioru do czasu usuni^da stwierdzonych wad,
wyznaczaj^c jednoczesnie termiii do ich usuni^cia;

2) jezeli wady zostan^ ujawnione w toku czynnosd odbiorowych i nie nadaj^ si? do usuni?da:
a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie w opardu o zal^cznik nr 2 do umowy
- jezeli stwierdzone wady nie uniemozliwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
2 przeznaczeniem;

b) Zamawiaj^cy moze tozwi^zac umow? oraz naliczyc kar? umownq w wysokosd okreslonej
w §12 ust.1 lit.a umowy lub zaz^dac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajs^c
w tjrm celu odpowiedm termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgpdnie z przeznaczeniem;
3) jezeli wady zostan^ ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadaj^, si? do usuni?da, Wykonawca
usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj%cego.
11. Zobowi^zania z tytuiu gwarancji i r?kojmi za wady zobowi^zuje si? realizowac Wykonawca.

12. Wszelkie zgtoszenia (zawiadomienia) w ramach uprawnieh gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz
z tytuiu r?kojmi za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy mogq, bye skutecznie przekazahe przez
Zamawiaj^cego za posrednictwem faksu na numer:
lub poczty elektronicznej na adres e-mail:
Fakt otrzymania zgtoszenia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast potwierdzic
za posrednictwem faksu na numer Zamawiaj^cego:
lub poczty elektronicznej na adres
e-mail Zamawiaj^cego:
O kazdej zmiame numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej
Wykonawca jest zobowi^any niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego (na pismie lub faksem lub
elektronicznie), pod rygorem uznania zgloszenia dokonanego na kontakty podane w zd.l za skuteczne,
13.Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowi^zah z tytuiu gwarancji b^dz r?kojmi za wady, w tym
zwi^zane z wymian^ lub napraw^ usuni?dem wad (w szczegolnosd koszty robodzny, materialow),
w tym z ewentualnym transportem,instalacj^ponosi Wykonawca.

14.Zamawiaj^cy dokonuje wyboru dochodzenia roszczen z tytuiu gwarancji b%dz z tytuiu r?kojmi za wady
wedle swego uznania.
§12
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si?
zapladc Zamawiaj^cemu nast?puj^cq,kar? umown^:

a) w wysokosd 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1 umowy, jezeli Zamawiajq,cy
rozwi^ze umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniajq^ce
rozwi^zanie umowy rozumiec nalezy raz^_ce naruszenie postanowieh umowy przez Wykonawc?;
za raz^ce naruszenie postanowieh umowy w szczegolnosd moze zostac uznana koniecznosc

wielokrotnego, tj. wi?cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiaj^cego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez
Zamawiaj^cego na sum? wi?ks2q,ni2 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy;
b) w wysokosd 1 000,00 zlotych za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu wynikaj^cego
2 §3 ust.2 umowy. Jezeli opoznienie spowoduje, iz umowa nie zostanie zrealizowana do Hnta

20 stycznia 2022 r., Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc skorzystania z prawa do rozwi^zania
umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okreslonej w ust. 1 lit.a;
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naliczenie dodatkowej kary umownej nie nast^i w sytuacji, gdy pomimo niezrealizowania umowy
do dnia 20 stycznia 2022 r., nie nast^iio opoznienie w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2;

c) wwysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek
z terminow w ramach gwarancji lub r^kojmi za wady, wyznaczonego Wykonawcy na podstawie
§11 niniejszej umowy;
d) w wysokosci 300,00 zl za kazdy przypadek braku zapiaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
e) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane,lub projektu jej zmiany;
Q w wysokosd 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
g) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty (§2 ust.ll) wymaganej przez Zamawiaj^cego;
h) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
obj^tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow^

i) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;
j) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,
0 ktorych mowa w §4 ust.l4 lit. a, b lub c, bf^dz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu
w terminie wyjasnieh, o ktorych mowa w §8 ust.ll;
2. W przypadku, gdy wysokosc naliczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l lit. b-j

osi^gnie 5% wynagrodzenia brutto umowy, o ktorjm mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiaj^cy jest
uprawniony do tozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosd
okreslonej w ust. 1 lit a.

3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwania
do zapiaty. W razie opoznienia z zaplaty kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia w zaplacie
kary, Zamawiaj^cy moze potr^dc nalezn% mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary,z dowolnej
naleznosd Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku do Zamawiajjtcego (w tym w szczegolnosd
z wynagrodzenia).

4. Zapiata kary przez Wykonawc? lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosd naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zah wjmikaj^cych z umowy.
5. W sytuacjach opisanych w ust.l lit. e,f,g Zamawiaj^cy nalicza kar? umown^ oraz wyznacza Wykonawcy

dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym terminie
Zamawiaj^cy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.l lit. e,f,g.
6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj?tych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi irniow^ Zamawiaj^cy nalicza kar?
umown^zgodnie z ust.l lit h oraz wzywa Wykonawc? do usuni?da takiego podmiotu w wyznaczonym
terminie. W przypadku nieusuni?cia w tym, terminie Zamawiaj^cy nalicza ponownie kar? umown^
zgodnie z ust.1 lit. h oraz ponownie wzjnva Wykonawc? do usuni?cia.
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7. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistniaiej 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 z uwzgl^dnieniem postanowien § 4 ust. 15-16 umowy. W przypadku rozwi^zania umowy
Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonany zakres umowy, na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporz^dzonego w oparciu o inwentaryzacj? robot. W przypadku
rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczen z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady
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

lit.a niniejszego paragrafu, Zamawiajf^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tytuiu rozwi^zania umowy.
11. Odst^ienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^ic w terminie do 14 dni
licz^c od dnia powzi^cia wiadomosci o przyczynie odst^ienia poprzez pisemne oswiadczenie zlozone
drugiej Stronie umowy.
12.Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^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), w szczegolnosci takich jak wojna, katastrpfalne dziaiania przyrody, zamieszki
uliczne;

2) w przypadku ogloszenia stanu epidemii b%dz zagrozenia epidemicznego,
— o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie ofaz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca oraz jej wpiywu na wykonanie umowy.

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyt^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy
b^.dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow,.
o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostaio spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie
Zamawiaj^cego.
§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstaie po stronie Zamawiaj^cego, jego
pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem umowy, w tym z robotami
budowlanymi. W ci^gii 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest
przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczeh waznych w okresie
obejmuj^cym okres realizacji umowy:

^ w zakresie ubezpieczeh budowalnych, gdzie sum? ubezpieczenia stanowi kwota w wysokosci nie
nizszej niz wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

^ w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytuiu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia do
sumy gwarancyjnej 3 000 000,00 zi z maksymalnf^ franszyz^. redukcyjn^ 5.000 pin; OC ma zawierac
rozszerzenie OC za podwykonawcow, jezeli Wykonawca b?dzie korzystal z podwykonawcow przy
realizacji zamowienia.
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§14

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udziat w reaUzacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stxonie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^tdzen, pomieszczen Zamawiaj^cego
w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan z tytulu gwarancji
i r^kojmi za wady, zobowi^zane s% do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufaych
dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych
'i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji
umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zr6dk.'Wykonawca odpowiada

za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonuj^c obowi^ki
wynikajji,ce z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych
nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegotawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa
o zachowaniu poufnosci w NFZ stanowi^ca zakcznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Ujawnienie informacji poufnej o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ,uprawnia
Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych
w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor
Oswiadczenia o zobowj^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zakcznik do Umowy o zachowaniu
poufnosci w NFZ.
3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane
do zachowania w tajemnicy informacji
zastrzezonych przez Wykonawc? jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach
przewidzianych w obowi^zuj^cych przepisach, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od
form przekazania tych informacji oraz ich zrodk.
4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzuk informacyjn^ dotycz^c^ RODO oraz ze wypelnil
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskai w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku,
gdy obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.
*RODO - ro^orT(^d:^me Varlammtu E" uropejskiego i
20161679 s^dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronj osoh
fisQict(njch tv ^wicmku ^ pn(etwarv(anim danych osobonych i iv sprawie swobodnego pr^epiywu takich danych oras^ uchylenia
dyrektyny 95J461WB (ogolne rocporc^ds^nie o ochronie danych)(D:(. Un(. UE L119 ^ 04.05.2016).

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zakcznik nr
do niniejszej umowy. Podpisane
przez pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedkkda jednej
z osob, o ktorych mowa w §5 ust.l umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.
§15
Mechanizm podzielonej platnosci — jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie realizowai pktnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pktnosci tzw. split payment, wykcznie przy pktnosciach bezgotowkowych
— polecenie przelewu lub polecenie zapkty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych
w zakczhiku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. b podatku od towarow i uslug (Dz.U.2020 poz.
106 ze zm.).

2. Mechanizm podzielonej pktnosci nie b?dzie wykorzystywany do zapkty za czynnosci lub zdarzenia
pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zama-wiajq.cego platnosci
w systemie 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 postanowien niniejszej umowy wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,z uwzgl^dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.
3. Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nale^ rozumiec dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedziaiku 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 cjrwilnego.
5. Sprawy sporne b?d^ rozpatrywane przez S^d wiasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego (Katowice).
6. Umow? niniejsz^ sporz^dzono w .trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.
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UM0WA O ZACHOWANIU POUFNOSCi W NFZ
\

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -z siedzib^ w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30,
reprezentowanym przez:

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata pe^nomocnik:

Pan Piotr Nowak - Dyrektor 6l^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowegp Funduszu
Zdrowia (petnomocnictwo nr

z dnia

- kopia wzatqczeniu),

zastppowany przez dalszego pelnomocnika:

(petnomocnictwo nr

z dnia

- kopia w zat^czeniu),

zwanym dale]„Zamawiaj^cym"

z siedzib^ w

do

, adres:

prowadzonego

przez

wpisanym

pod

numerem

/jezeii dotyczy/,

NIP:

, REGON:

wysokosc kapitatu zaktadowego:

/jezeii

dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:
0 tresci nastppujqcej:

zwanym dalej „Wykonawc^",

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr
z dnia
, ktorej przedmiotem
robota budowlana — rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjnoblurowego Slqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zwanej dalej
„umow^ podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych
udost^pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co
nastppuje:

§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane
w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci Zamawiajqcego lub
przedsi^wzi^c Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacjq umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicieiami Stron w zwiqzku
z realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie
przez Zamawiajicego, ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.
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Nie stanowi^ Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia sq
powszechnie znane lub jawne.
§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiqzuje si? do:
1) zaohowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie
od formy, w jakiej zostaty mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wytqcznie na uzytek prowadzonej
wspofpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdujq si? one w posiadaniu
Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt?cznie osobom bior?cym udziat
w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s?
niezb?dne dia prawidtowej realizacji umowy podstawowej:

5) poinformowania os6b, 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 tak? czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest oblektywnie

niezb?dne w zwi?zku z realizacj? umowy podstawowej. Zamawiajqcy zobowiqzuje
si? do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej
osobom bior?cym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,
ktore okaz? upowaznienie Zamawiajqcemu do udziatiji w realizacji umowy
podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj?cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wtasny koszt
wszelkich materlatow zawierajqcych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze
wszystklmi koplami b?d?Gyml w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia
materiatow winien uzyskac pisemn? akceptacj? Zamawiajqcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowiqzkow dotycz?cych Informacji
Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu
kar? umown? w wysokosci 5.000,00 zfotych /stownie: pi?c tysi?cy 00/100 ztotych/
za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z?danie Zamawiaj?cego,
w terminie do 14 dni licz?c od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.
3. Osoby bior?ce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy
(niriiejsze obejmuje wszelkie osoby wyst?puj?ce po strpnie Wykonawcy, w tym
Stron
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rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowi^zuj^ce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru
okreslonego w zatqczniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiaizuje si? ztozyc Zamawiajqcemu przed przystqpieniem do
faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob?. Obowiqzek powyzszy
dotyczy w rownym stopniu osob wykonujqcych czynnosci zwiqzane z wypetnianiem
zobowiqzah Wykonawcy z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

4. -L^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie
moze przekroczyc wysokosc! 50% /stownie: pi?cdziesi^t procent/ wynagrodzenia
cafkowitego brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.
5. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

pdszkodowania za zawinione wyt^cznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji
Poufnych, w wysokosc! przewyzszajqcej kar? umownq, w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Stron? poszkodowanq z tego tytutu, przekracza wysokosc kary
umownej, o ktorej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

6. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez cafy
czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni?ciu,
a takze w okresie gwarancji i r?kojmi, bez wzgl?du na podstaw? prawnq
(tak kontraktow^, jak i deiiktow^) i przyczyn? tej odpowiedzialnosc!, ograniczona jest
do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wytqczenie odpowiedzialnosc! nie obejmuje:
a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umysinej;

b) innych przypadkow okresionych bezwzgl?dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
7. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub dais! Podwykonawcy winni
zostac zobowi^zani przez Wykonawc? do przestrzegania zobowi^zah wynikajqcych
z niniejszej umowy.
§3

1. Zobowiqzania okresione w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych
ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zujqcych przepisow
prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania sqdu b^dz
innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,
niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiqzany na mocy obowiqzuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du
lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b?dzie
uprawniony do ujawnienia informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym
prawem oraz zobowi^zany do podj?cia wszelkich uzasadnionych srodkow majqcych
na ceiu upewnienie si?, ze Informacje Poufne sq traktowane jako poufne.

Nrzam6wienia; 15/pn/2020
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§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy
przez swoich pracownikow b^dz inne osoby, ktore b^d^ zaangazowane w proces
realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow).
§5

Niniejsza umowa zostaja zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowaj, z tym
ze zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych
i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej
umowy oraz umowy podstawowej, nie wytqczaj^c okresu gwarancji i r?kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.
§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia
zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego
uzyskanych.
§7
1.

Strony poddajq pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,
wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib? Zamawiajqcego sqdowi
powszechnemu.

2.

Do wszystkich kwestii nieureguiowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie
w szczegblnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy
prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9
C

||
.2Zafqcznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenle o zobowi^zaniu do zachowania
5 -F"

l^'l l poufnosci, ktore stanowi jej integrainq czqsc.
§10

f isiiniejsza umowa sporzqdzona zostata w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,
i z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

kierownik

ziahl Inwcsty(^i i Zam6wicii Publicznych

§laskiego pfldziahi Wojew6dzkiep
atodowefc^duszu Zdrowia w Katowicach

K00IU)YNAX0R

.

ds.Zintegrowanego Syst^uZfflM^a

Mariusz Partyka
Stro

mgr Tere^ Uzdowska

Nr zam6wienia: 15/pn/2020

zatqcznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

Zatacznik do Umowv o zachowaniu poufnosci w NFZ- wzor Oswiadczenia

(imi? i nazwisko)

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu
Wykonawc? podczas
realizacji umowy na robota budowiana - rozbudowa z nadbudow^ budynku
administracyjno-biurowego Sleiskiego OW NFZ w Katowlcach przy ui. Kpssutha
13,z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych, zobowiqzujp sip do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaieznie od formy,
w jakiej zostaiy mi przekazane;

2) wykorzystywania informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wyt^cznie w ceiu reaiizacji umowy.

Wyrazam zgodp na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oswiadczeniu przez Nafodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwipzane z realizacjp
umowy.

Miejscowosc, data

Czyteiny podpis

trona 5 z

KLAtizULA INFORMACYJNA
DOTYCZ^CA PRZKTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCII PRZEZ
NARQDOWY FUNDlJvSZ ZDROWIA W ZWIAZKU Z ZAWARCIEM UMOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporz^dzenie o ochronie danych - RODO), podajemy nast^pujqce informacje:
est:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia,z ktorym mog^ si? Pahstwo kontaktowac w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
■ za pomoc^ platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
■ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

pi^SBi^iQgfil^NYDANY('11
Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaSu z Pahstwem w sprawach^
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwi^anych z przetwarzaniem danych z
ktorym mog^ si? Pahstwo kontaktowac w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: j.w.
■ za pomoc^ platformy ePUAP:j.w.
e-mailem: iod@nfz.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i
realizacji zawartej umowy.

Podstaw^ prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczegolnosci:

■ Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit b)i c);
■ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych;

■ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
■ ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;

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

ifiiiMRCY DANYCH OSlBoSPiKii I
-- «

*

*

"*"

Odbiorc4 Pahstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub podmioty posiadaj^ce upowamienie do
po^skiwania danych osobowych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego (w tym na
podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych). Dane

osobowe mog^ zostac przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawart umow?
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pahstwa dane osobowe mog^ bye rowniez przekazywane
do pahstwa trzeciego na podstawie obowi^uj^cych przepisow prawa powszechnie obowiazujacego.
Panstwa dane osobowe

przechowywane przez okres niezb^dny na potrzeby realizacji ustawowych

zadah Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeh oraz zadah wynikajqcych z ustaw szczegolnych,
w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przystuguje prawo do:

■ dost^pu do tresci swoich danych osobowych;
■ sprostowania danych osobowych;
■ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
■ wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.

Kazde z w/w zqdan zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych).

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale moze wynikad z przepisow prawa
powszechnie obowiqzuj^cego, a ich nie podanie uniemozliwi zawarcie i realizacj? umowy.

[i5pfFOlS^3KW:^Z-AKRESlE'^S^KW]®fYZOWffiVE^^
Pahstwa dane nie poshi^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzjijak rowniez profilowania.
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Zatqcznik nr 4 do wzoru umowy - wzor oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnoSci

(imi^ i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dia pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezenftij^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr

w siedzibie Slqskiego OWOTZ w Katowicach,z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,zobowiqzuje
si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest Robota budowlana - rozbudowa z nadbudow^ budynku
administracyjno-biurowego Slqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie
od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu
realizacji umowy.

miejscowosc, data

rnsf

Tetesa Uzdo'Msi'a

czytelnypodpis

\,

Nrzamowienia: 15/pn/2020

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

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

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

a) nazw^ (rodzaj) towaru/ustugi, ktdrego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic
do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami
0 podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru/uslugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena
netto:

II. Informuj^, iz zaptata winna zostac dokonana;
**

w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzieionej ptatnpsci,
2) z zastosowaniem** mechanizmu podzieionej ptatnosci,
- CO odnosi sip do nastppujgcych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zal^cznik, zawieraj^cy wykaz towarow lub ustug)
Zob. zatqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imip i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

ppdpis

mgr Ter^a Uzdo^'^s'^--

Nrzamowienia: 15/pn/2020

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

Wykonawca:
Nazwa /Firma:

Adfes;

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

Na potrzeby pbst^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. robota budowlana - rozbudowa

2 nadbiidow^ budynku administracyjno-biurowego Sl^skiego OW NF2 w Katowicach przy

ul. Kossutha 13, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki,
oswiadczam, co nast^puje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE WYKONAWCY

,

7

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo 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
usta^s;y Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 2 post^powania na
• podstawie art
ustawy Prawo zamowien publicznych fpodac majcicci t^astosomniepodstawy
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^p).
Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki sq,
wystarc2aj^.ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podj^cie konkrethych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestQpstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidiowemu 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 okres'lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

Nr zamowienia; 15/pn/2020

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

Z.uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam,ze w zwi^zku z podstaws^"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, podjjtlem nast^puj^ce srodki naprawcze:

2) Oswiadczam,iz spelniam nast^puj^ce warunki:
a) Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post^powaniu pkreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji finansowej (posiadanie srodkow fiiiansowych
lub zdolnosci kredytowej).

Uwaga! Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy sytuacji finansowej polegaj^cy na wykazaniu
posiadania srodkow finansowych w wysokosci nie najmniejszej niz 1 000 000,00 zlotych lub zdolnosci
kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 1 000 000,00 zlotych, w ola:esie nie wczesniejszym niz 1
miesiq,c przed uplywem terminu skladania ofert.

b) Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego.
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji ekonomicznej.
Wykonawca winien wykazac za pomoc^ oplaconej polisy, a w przypadku jej braku za pomoc^ innego.
dokumentu, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosd
zwi^zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia (roboty budowlane), na kwot? nie nizsz^ niz
1000 000,00 ztotych.
c) Oswiadczam, ii spelniam warunek udzialu w post^powaniu okre£ony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 litb SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci technicznej i zawodowej (posiadania
wymaganego doswiadczenia).
Zdolnosc techniczna i zawodowa

Uwaga! Wykonawca winien wykazac co najmniej jedn^ (1) robots budowlan^ wykonan^ w okresie
ostatnich pi^du (5) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosd jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i .wartosd, daty i miejsca wykonania oraz.zal^czeniem
dokumentu potwierdzaj^cego, ze robota zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidlowo ukonczona.

Przez wykonanq roboty budowlanq nalezy rozumiec robot? polegaj^c^ na wybudowaniu (wzniesieniu)
nowego wielokondygnacyjnego (co najmniej 2 kondygnacje) obiektu o powierzchni calkowitej co najmniej
1000 m^, naleMcego do jednej z nast?puj^cych grup Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych: 12.20 —
budynki biurowe, 11.30 - budynki zbiorowego zamieszkania, 11.22 — budynki wielomieszkaniowe,
wyposazonego w nast?puj^ce instalacje:

Nr zamowienia: 15/pn/2020

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

a) wykrywania i sygnalizacji pozaru, monitoringu;
b) sygnalizacji wlamania;
c) teletechhicznit i komputerow^

d) wewn^trzne instalacje elektryczne oraz zasilanie budynku w energi^ elektryczn^
Q wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
g) c.o. i C.W.U.;

h) sanitam^i kanalizacji. '

Osoby zdolne do wykonania zamowienia.

Osoby, ktore b?d^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia winny posiadac wymagane uprawnienia
w zakresie, w jakim ustawy naktadaj^ obowi^zek posiadania takich uprawnien, odpowiednio do
charakteru robot budowlanych b^d^cych przedmiotem niniejszego zamowienia.

1) Wykonawca winien dysponowac 1 osob^ zdoln^ do wykonania zamowienia, tj. mog^c^ wykonywac
samodzielne fiinkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^ uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww.
uprawnien) do kierowania robotami budowlanymi, ktora to osoba b^dzie pelnic w przedmiotowym
zamowieniu fiinkcje kierownika budowy w zakresie zadania „rozbudowa z nadbudow^ budynku
adrainistracyjno-biurowego Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13".
Osoba ta winna bye czynna zawodowo i posiadac co najmniej 5-letnie doswiadczenie w pelnieniu funkcji
kierownika budowy w sposob ci^ly.

2) Wykonawca winien dysponowac 1 osob^ zdoln^ do wykonania zamowienia, tj. mog^c^ wykonywacsamodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^ uprawnienia budowlane w'specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych (wydane przez
podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien) do kierowania robotami
budowlanymi, ktora to osoba b^dzie pelnic w zakresie zadania „budowa-przekladka sied
elektroenergetycznej sredniego napi^da poza obszar kolizji w zwi^zku z planowan^ rozbudow^
istniej^cego budynku administracyjno-biurowego Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ
w Katowicach" funkcje kierownika budowy oraz funkcje kierownika robot w pozostalym zakresie
realizacji umowy.

Osoba ta winna bye czynna zawodowo i posiadac co najmniej 5-letnie doswiadczenie w pelnieniu funkcji
kierownika budowy w sposob d^ly.

3) CO najmniej 1 osoba posiadaj^ca uprawnienia budowlane w specjalnosd instalacyjnej w zakresie sied,
instalacji i urz^dzen deplnych, wentylacyjnych, wodod^owych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot
uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien).
Osoba te winna bye czynna zawodowo i posiadac co najmniej 12-miesi^czne doswiadczenie w pelnieniu

ww. samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnien w sposob
d^ly.

Osoba ta b^dzie pelnic w przedmiotowym zamowieniu funkcji kierownika robot.
Szczegoly dotycz^ce warunkow udzialu w post^powaniu opisuje SIWZ.

Nrzamowienia: i5/pn/2020

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

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

*jezeli dotyczy

1) Oswiadczatn, ie w celu wykazania speiniania warunku udzialu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego.w pkt V pkt 1 ppkt 2lita SIWZ polegam na sytuacji finansowej (posiadanie
srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej) nast^puj^cego ppdmiotu/podmiotow:
Lp.

REGON/

Nazwa/fitma oraz
adies podmiotu

PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od

podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje si^ na sytuacji
finansow^ podmiotu

2) Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunku udzialu w post^powaniu okre£onego
przez Zamawiaj^.cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ polegam na sytuacji ekonomicznej
(posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej) nast^pujstcego podmiotu/podmiotow:
Lp.

Nazwa/firma oraz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci
od podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci

od podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powphije si^ na sytuacji
ekonomiczn^ podmiotu

Pakiet

3) Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunku udzialu w post^powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ polegam na zdolnosci technicznej
(posiadanie wymaganego doswiadczenia) nast^puj^cego podmiotu/podmiotow:
Lp.

REGON/,

Nazwa/firma oraz
adres podmiotu

PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

a
Ck

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od

podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powoluje si^ na zdolnosc
techniczn^ podmiotu

Nrzamowienia: 15/pn/2020

wzdr oswiadczenia; o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

4) Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania waninku udzialu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 litb SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej
(posiadanie -wymaganego doswiadczenia) nast^puj^cegp podmiotu/podmiotow:
Lp.

Nazwa/finna oraz
adies podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaieznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaieznosci od

podmiotu/

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

Oswiadczam, ie w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktorych zdolnosc zawodow^
(doswiadczenie) powoiuj? si? wniniejszym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia
z post?powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp, oraz,
ze podnuot/ podmioty te spetniaj^ w zakresie, w jakim powotuj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^,
warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedsta\dciela Wykonawcy:

Data

podpis

kD€A
mar Teresa^ zdbwska

Nr zamowienia: 15/pn/2020-

wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa

O^WIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALSO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej(www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej z innym
Wykonawcq.lub Wykonawcami,ktorzy zlozyli oferty w niniejszym postcpowaniu na.

Przez gnip§ kapitatew^, - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076) - nalezy rozumiec wszystkich przedsicbiorcow, ktorzy
kontrolowani w sposob bezposredni.lub posredn^ przez jednego przedsi^biorcc, w tym r6\miez tego
przedsi^biorc?.

Na

* ~

podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej

www.nfz-katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty na robot^ budowlan^ — rozbudowa

z nadbudow^ budynku administracyjno-biurowego ^l^skiego OW NFZ w Katowicach 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 zamowieii publicznych. *

II. oswiadczam,

iz

nalezy

do

tej

samej

grupy

kapitalowej,

o

ktorej

mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *
*naleiy wskazac jedn^z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym Wykonawcq^ nie prowadz^ do zakiocenia konkurencji w postcpowaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnibnego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Uzdo^=''-^

