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Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Sl^skiego OW NFZ w Cz^stochowie

zatqcznikami do niniejszej SIWZ sq:
1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamowienia

3. dokumentacja, na ktor^ skladaj^ si?:

a) przedmiar robot

b) rzuty kondygnacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru-robot budowlanych (STWIOR)
wzor umowy

zal^cznik nr 3 do umowy (wzor Umowy o zachowaniu poufhosci w NFZ) oraz zal^cznik nr 4 do
umowy - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze /wzorem

oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. I pkt 1 pzp
wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa

10. tekst rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867)

4.

5.

6.

7.

9.
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I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pI. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.),
WartoSd zamdwienia jest mniejsza mi rdwnowarto^d kwoty 5.350.000 euro.

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 20/pn/2020. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym proszeni s^ o powotywanie 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", nale±y przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiajqcym", misty przez to rozumied ^l^ski Oddziai Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (zwany rdwniei Slqskim OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nale^
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" nale^ przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra

Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moie 2qdad zamawiajgcy od wykonawcy
w post^powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia sg Roboty remontowp-malarskie w budynku Delegatury Slqskiego OW NFZ

w Cz^stochowie, zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz

we wzorze umowy.

Kod Wspdlneso Slownika Zamdwieh CCPVI:

45442100-8 Roboty malarskie;

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej;

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

45000000-7 Roboty budowlane;

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45111300-1 Roboty rozbdrkowe.

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sip:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia;

2) dokumentacja, naktdrqskladaj^si?:

a) przedmiar robdt;

b) rzuty kondygnacyjne

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (w skrdcie: STWiOR);

Opis przedmiotu zamdwienia okreSla standardy jakoSciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.
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• Uszczeg61owienie i konkretyzacj? dokumentacji projektowej oraz STWIOR stanowiq wz6r umowy oraz
formularz opis przedmiotu zamdwienia. W razie wqtpliwoSci Wykonawca zwiqzany jest tresci^ wzoru umowy oraz
formularza opis przedmiotu zamdwjenia.

•Wykonawca winien niezwlocznie zgtosid Zamawiajqcemu w trybie art. 38 pzp wszelkie wqtpliwo^ci odnoszqce si?
do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczegdlno^ci wszelkie
dostrzezone bl?dy, wewn?trzne sprzeczno^ci, niezgodno^ci, czy niekonsekwencje.
•W przypadku jakichkolwiek pytan w^tpliwo^ci, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo
zamdwien publicznych zwrdcid si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy

. udzieli wyja^nien zgodnie z procedure okre^lonq w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autorzy dokumentacji projektowej oraz STWiOR nie s^ upowa^ieni do udzielania jakichkolwiek

informacji Wykonawcom.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik

do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^Ia warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.

Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okre^la talc^e:

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budbwlane, ktdrych

niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzeZeh lub sprzeciwu,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem dostawy lub ushigi, ktdre, z uwagi na

warto^d lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegajq obowigzkowi przedkladania Zamawiajqcemu.

Wzdr umowy okreSla zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robdt budowlanych, jak

i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowiqzek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ushigi nie dotyczy

umdw 0 podwykonawstwo o warto^ci mniejszej niZ 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy - ceny

oferty), a takze umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot jest inny niZ polegaj^cy na dostawie materialdw.

Wyl^czenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo

0 warto^ci wi?kszej niZ 50.000,00 zlotych (brutto).

3. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prac? Tart. 29 ust.3a pzpl

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamdwienia na usiugi lub roboty budowlane

wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc^ na podstawie umowy o prac? osob wykonujqcych

wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega

na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?

wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia (umowy), ktdre opis^o

w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robdt, a takZe w STWiOR, wykonywane bezpo^rednio przez

pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania
robdt budowlanych (ushig) obj?tych przedmiotem zamdwienia, tj. mi?dzy innymi roboty malarskie, z wyl^czeniem

czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).



Nr zam(3wienia; 20/pn/2020

Powy^szy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czynho^ci
wykonywanych przez kierownika budowy bqdz inne osoby pelni^ce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawc budowlane, a takie hie obejmuje pr2ypadk6w
wykonywania ̂wiadczenia osobi^cie przez przedsi^biorc? prowadzqcego dziaklno^d gospodarczq.

Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwieh
publicznych, dotyczy czynno^ci wykonywanych w ramach przedmidtu zamdwienia, nie za^ w' okresie gwarancji
i r^kojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp. wskaznje
1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia os6b, o ktdrych mowa w art 29 ust.3a pzp:

najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zale2no^ci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedioisy Zamawiaj^cemu QedneJ z os6b wskazanych
w umowie) o^wiadczenie, it osoby wykonujqce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynno^ci, co do
ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b^dq zatrudnione na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w catym okresie realizacji umowy.

Korapletne o^wiadczenie winno zawierad rdwnie± wykaz osdb (imi? i nazwisko) zatmdnionych na podstawie
umowy 0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynno^ci (zakres obowiqzkdw pracownika)
oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?, dokiadne okre^Ienie podmiotu
skiadajqcego o^wiadczenie, dat^ ziozenia o^wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zioienia o^wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osdb zardwno pod kqtem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod kqtem mo2liwo^ci realizacji
umowy z udzialem osdb w liczbie wynikajgcej z wykazu.
Nieztoienie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wy2ej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawc?)
uprawnia Zamawiajgcego do rozwi^ania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kaiy umownej w wysoko^ci
okre^lonej w §12 ust.1 lit.j umowy, jeieli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu, nie zlo2yl wymaganego kompletnego oswiadczenia.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcy lub podwykonawcy wymagah,
o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nastypuj^ce uprawnienia w zakresie kontroli
spelniania przez Wykonawcy lub podwykonawcy wymagah, o ktdrych mowa. w art. 29 ust.3a pzp,
dokumentowanych za pomocq oSwiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) mo^liwoSd ^qdania poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem kopii umowy o pracy zatrudnionego

pracownika;

b) mo2liwoSd 2qdania innych dokumentdw, np. dokumentdw potwierdzajqcych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na. podstawie umowy o pracy (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaSwiadczehia wlaSciwego oddziahi ZUS lub
dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczeh;

-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezbydne do weryfikacji zatrudnienia na. podstawie umowy
o pracy, w szczegdlnoSci imiy i nazwisko zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracy, rodzaj umowy
o pracy oraz zakres obowi^zkdw pracownika.

c) mo^liwoSd zwrdcenia siy do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powziycia w^tpliwoSci co do sposobu zatrudnienia.
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Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedloiy Zamawiajqcemu na ka2:de wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonujqcych w trakcie realizacji umowy czynno^ci,
CO do ktdiych przedmiotowa SIWZ wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.
3) Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.Sa pzp: opisane we wzorze umowy

okolicznosci rozwiqzania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezloienia w terminie kompletnego
o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1; obowiqzek zaptaty kary umownej za ka^dy dzien niezatrudniania
w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynno^ci, co do ktdrych SIWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prac§ w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowiqzek zaplaty kary umownej za ka2dy dzien
op6znienia w przedIo2eniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a lub lit. b.

4) Rodzaj czynnoSci niezb^dnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych czynno^ci w trakcie
realizacji zamdwienia okreSlono powyiej (pkt III pkt 4 SIWZ).

4. Warunki gwarancii i r^koimi za wadv przedmiotu zamdwienia.

Okres gwarancji i r^kojmi za wady 36-miesi^cy od dnia podpisania protokolu koncowego.

5. Warunki platno^ci: warunki platno^ci zostalv okre^lone we wzorze umowv.

6. Inne informacie.

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza mo2:liwo^d skladania ofert cz^^ciowych.
2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwo^ci skladania ofert wariantowych.
3) Zamawiaj^cy nie przewiduje moiliwo^ci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk post^powania.

Wyja^nia si?, iz zgodnie z zasadq wyraionq w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^ie si? z regulacjq
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U.2019 r. poz. 1480, ze zm.), ktdra formuhye zasad? ui:ywania
j?zyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa
0 j?zyku polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tej^e ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych,
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz
oznaczen pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami
0 normalizacji.

7. • Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moZe powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp Zada wskazania przez Wvkonawce cz?^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce Firm
podwvkonawcdw fpatrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdre maj^ byd wykonane
w miejscu podlegajgcym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiajqcy z^da, aby przed
przystqpieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile sq 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 ktdrych mowa w zdaniu
pienvszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takZe przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktdrym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.

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 stanowigce cz?56
zamdw^ienia publicznego, zawartq mi?dzy wybranym przez zamawiajqcego wykonawc^ a innym podmiotem

(\
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(podwykonawQ^), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane tak^:e mi?dzy podwykonawc^
a dalszym podwykonawcq lub mi^dzy dalszymi podwykonawcami.
W zwi^ku z powyfezym podwykonawcq w niniejszym zamdwieniu nie b?dzie producent materialdw/urzqdzen, ani
^aden inny podmiot, od ktdrego .Wykonawca zakupU towar w celu dalszej odsprzeda^y, o ile zakup nie zostat
dokonany wyigcznie w celu wykonania niniejszego zamdwienia.

IV. Termin i mieisce wykonania zamdwlenia

1. Termin wykonania zamdwienia: do 30 dni licz^c od dnia przekazania frontu robdt

Zamawiajgcy przeka^ie Wykonawcy front robdt w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram realizacji robdt
budowlanych.

W terminie do 3 dni roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^ny jest przedstawid
Zamawiajqcemu dokument potwierdzajgcy posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialno^ci cywilnej
z tytuhi prowadzonej dziatalno^ci -i posiadanego mienia na zasadach okre^lonych we wzorze umowy.

Kwestif termindw i zasad wykonania zamdwienia szczegdiowo opisuje wzdr umowy.

2. Miejsce realizacji zamdwienia: Delegatura Slqskiego OW NFZ, Cz^stochowa, ul. Czartoryska 28.

V. Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2) spehiiaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogioszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym postepowaniu Zamawiajqcy siawia warunek udzialu w postepowaniu dotyczqcy zdolnoSci

zawodowej (posiadanie wymaganego.doSwiadczenia),

Ad.l) Art. 22 ust.l okt 1 pzp - niepodleganie wykluczeniu.

W stosimku do Wykonawcy nie mogq zachodzid podstawy-wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1' SIWZ, zaS w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art., 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwnie2 d^wiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo2e przedstawid
dowody na to, ie podj?te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnoSci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej. przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?me-za doznanq krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyja^nienie stanu faktycznego oraz

'wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre sq odpowiednie dia zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeieli wobec Wykonawcy,
b?d4cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia pfaz nie uplyn^l okre^lony w tym ̂ roku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

>>■ Zamawiajqcy mo5:e wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.
5
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Ad,2) Art. .22 ust.l pkt .2 pzp spelnianie warunku iidzialu.. w. postepowaiiiu okre^ldhego .pirzez

Zamawiaiacego w,ogloszeniu b asamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ

Art. 22 ust.lb pkt 3 pgp - warunekadziatu w.postebowaniu dotvczacv zdolnojci zawodowei

W celu wykazania spelnienia waruiiku udziahi w post^powaniu dotycz^cego zdolnoSci zawodowej (pbsiadania
wymaganegd do^wiadczenia), a opisanego poni:zej, Wykdnawca skiada d^wiadczenie o speiManiu ww. wanuiku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SlWZ), a na wezWanie Zamawiajacego ddkumenty, o ktdiych mdwa w pkt VI pkt 3 lit.a
i litb SIWZ.

Wykdnawca winien spelnid waruiiek ddtyczqcy zddlndSci zawodcwej (doSwiadczenia) pclegajacy lia naleiytyln
wykonaniu nie wcze^niej niz w dkrdsie cstattiich 5 lat przed liplywem termiiiu sidadania ofert, a jezeli dkres
prowadzenia dzialalno^ci jest krotszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) robdty ogdlnobudowlanej
(zakdnczdnej).

Przez rdbdt? dgblndbudcwlana nalezy w szczegdlnd^ci rdzumied rcbdty malarskie.

Wykaz wykdnanych robdt budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robdt buddwlanych Wraz
z podaniem ich rddzaju, wartd^ci, daty, miejsca wykdnania i podmidtdw, na rzecz ktdrych rdboty te zdstaly

wykonane, z zalqczeniem dowodow okreslajqcych, czy te roboty buddwiane zdstaly wykcnane naleZycie,
w szczegdlnd^ci infdrmacji d tym, czy rdbdty zdstaly wykonane zgodnie z przepisami prawa buddwlanegd

i prawidldwo ukdnczone, przy czym dowodanii, o ktdrych mowa, sq referencje bqdi inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskab tych dokumentdw - inne dokumenty.

Uwaga!

♦Podajqc w formularzu wykaz rdb6t budoWlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca Wskazuje przedmidt
roboty budowlanej zgodny ze zdefiniowanym powyZej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych dat^ wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, midsize i rdk
wykonania (Zakohczenia) roboty budowlanej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych miejsce wykdnania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty budowlanej.
♦Podajqc w formularzu wykaz robdt budowlanych podmiot, na rzecz ktOrego rObota zostala wykonanaj
Wykdnawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.
♦JeZeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamOwieh bylby szerszy (np. obejmowalby
inny rodzaj zamOwienia b^dz inne roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr?bni6 i podad dane dotycz^ce
jedynie Wykonanej robdty budowlanej zdefiniowanej powyZej. W przvpadku podawania wmtogci Wvkonawca
winien wpisad zardwno kwote stanowiac^ wartosd caleno zamdwienia. iak i warto.<(^ samej robdtv budowlanei
zdefiniowanej powvZei.
♦ Wykonanie kaZdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac pO^wiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawia zatem wykaz robOt budowlanych z zal^czeniem dowodOw okre^laj^cych, Ze roboty
budowlane zostaly wykonane naleZycie, w szczeg61no5ci informacji o tym, Ze robdty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawicfiowo ukohczone.

2. W przypadku Wykonawcdw wspOlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamOwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktOrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kaZdy

z WykonawcOw wspOlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamOwienia;
b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktOrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnid

samodzielnie przynajmniej jeden z WykonawcOw wspOlnie ubiegaj^cych si? o udaelcnie zamOwienia, tzii.
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pr2ynajmniej jeden z takich Wykonawc6w powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak moiliwo^ci
sumowania zdolnoSci zawodowej - do^wiadczenia).

2. W zwiqzku z art. 22a ust. 1 pzp, zgodnie z ktdiym: Wykonawca mote w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w post§powamu, w stosownych sytuacjach oraz-w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz^sci,
polegac m zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fmamowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych^
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:*

1) Wykonawca, ktdry polega na zasobach innego podmiotu/6w, udowodni Zamawiaj^cemu, ie realizuj^c
zamdwienie b?dzie dysponowat niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/6w, w szczegdlnoSci przedstawiajgc
zobowiqzanie tego podmiotu/6w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby reallzacji
zamdwienia.

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

3) Zamawiajqcy zbada, 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 zobowiqzany wskazad ten fakt
w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach innych podmiotdw na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp,
b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nale^e wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek Iqcz^cy Wykpnawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p dp ich zasobdw,
ZamawiaJ^cy z^da wskazania w szczegdlno^ci:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powyiej pod lit.a-d, winnv znalezd si? w zobowiazaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wykonawca zatacza do ofertv.

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotyczacego do^wiadczenia (tu: zdplno^ci zawodowej),
Wykonawcy moga polegad na zdolnosciach innych podmiotdw, jeSli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub
ushigi, do realizacji ktdrych te zdolnoSci sa wymagane.

VA. Podstawy wvkluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.5 pzb

Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.
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VI. Wykaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacvch spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

aktualne na dzieh skiadania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art 25a ustl pkt 1 pzp, tj. 2e Wykonawca
nie podlega wykluczeniu.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst^pne potwierdzenie, Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. I pkt 1 pzp, zatqczono do SIWZ.

2- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pl1
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu oSwiadczenie Wykonawcy
o przynalezno^ci albo braku przynaleZnoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ustl pkt
23 pzp.

W pr^adku przynaleZno^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moZe zloZyd wraz z oSwiadczeniem
dokumenty b^dZ informacje potwierdzajqce, Ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadzq do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

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

Wzor oswiadczenia - grupa kapitaiowa stanowi zalqcznik do SIWZ.

3. Przed udzieleniem zam6wienia Zamawiajqcy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostala najwyZej oceniona,
do zloZenia w wvznaczonvm. nie krdtszvm niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zloZenia nastepujqcych
dokumentdw:

a) wykaz robdt budowlanych (formularz wykaz robdt budowlanych) wykonanych nie wcze^niej niZ w okresie
ostatnich pieciu (5) lat przed uplywem terminu skiadania ofert - a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
krbtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych
roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ),
z zal^czeniem

b) dowoddw okreslajqcych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleZycie, w szczegdlno^ci informacji
o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukodczone, przy
czym dowodami, o ktdrych mowa, sq referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktbrego roboty budowlane byly wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty.

4. W przvt)adku wspdlneeo ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:
1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ sklada kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych

sie o udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzad spelnianie wanmkdw udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaidy z Wykonawcdw wykazuje
spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada ka2dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych
sie 0 udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych sie o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcdw powinien posiadac wymagane doSwiadczenie (brak mo2:liwo§ci sumowania zdolnosci
zawodowej - do^wiadczenia).
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5. Forma o^wiadczen i dokument6w.

UWAGA! W niniejszym post^powaniu zgodnie z wyborem Zamawiajqcego nie zostaia dopuszczona mozliwo^d
sWadania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdiych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mote 2.^da6 zamawiajqcy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282), przy u^ciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej.
Zamawiajqcy nie dopu^cil rownie^ mo^Iiwosci komunikacji Zamawiajqcego z Wykonawcami przy ui^ciu ̂ rodkdw
komunikacji elektronicznej w sposdb okreSIony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamdwien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VII SIWZ.

W post^powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiajqcego, nie zostaia dopuszczona mo2liwo^d
skladania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u^ciu ̂ rodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporzqdzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993 ze zm./, z tym 2e:
1) dokumenty lub oSwiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skiadane sq

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

sporz^dzonych w ppstaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.

»Pe}nomocnictwa skiadane s^ w oryginale lub w formie kopii po^wiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

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

»Po^wiadczenia za zgodnoSd 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 katdego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporzqdzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiajqcy mo2e 2qda6 przedstawienia oryginalu lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporzgdzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlo2:ona kopia jest nieczytelna lub budzi
wqtpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodnie z §16 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,
dokumenty lub o^wiadczenia sporzqdzone w j?zyku obcym winny byd skiadane wraz z thimaczeniem na j?zyk
polski.

6. Art. 26 ust.3. ust.3a orazust.4 pzp.
Je^eli Wykonawca nie zlo^yl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okoliczno5ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych
do przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty sq niekompletne, zawierajq bl?dy lub budz^
wskazane przez Zamawiajqcego wqtpliwo^ci, Zamawiajqcy wzywa do ich zlo2enia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlo2enia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja^nied oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie
post?powania.
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Je2eli Wykonawca nie zhzyl wymaganych pelnomocnictw albo zloiyl wadliwe pehiomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlo2:enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba te mimo ich zloienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byioby uniewa^ienie post^powania.
Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyja^nien dotycz^cych o^wiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ustl pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlo5:enia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzajqcych okoliczno^ci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, Jeiieli Zamawiajqcy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotyczqce
tego Wykonawcy lub mo2e je uzyskad za pomoc^ bezptatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegdlnoSci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z2019 r. poz. 700 oraz z 2019 r. poz. 1446).
»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost?pno^ci o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,
§5 i §7 cyt. rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre^lonymi adresami intemetowymi
ogdlnodost^pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcy o^wiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o kt6rym mowa powylej, Zamawiaj^cy moie zgda6 od Wykonawcy "przedstawienia thimaczenia
na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentbw.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzystanie z tei mo:eliwo^ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch o§wiadczefl lub dokumentdw.

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce o^wiadczeh lub dokument6w, o kt6iych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, kt6re znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczegdlno^ci o^wiadczen lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiajqcego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiajqcy w celu
potwierdzenia okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p^, korzysta z posiadanych o^wiadczeh lub
dokumentdw, o ile one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzystanie
z tei mo^liwo^ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch o§wiadczeri lub dokumentdw.

Zapisy pkt VI ppkt 4-6 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym post^powaniu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, \i zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post?powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniezonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast?pnie zbada6, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jezeli Wykonawca, o kt6rym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiajqcy moze zbada6, czy nie podlega
wykluczeniu Wykonawca, kt6ry zlo2yl ofert? najwyiej oceniong spoSrbd pozostalych ofert.

VII. Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania

ogwiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcarai odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za po^rednictwem poslahca, faksu
lub przy uzyciu ̂ rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu
ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrze;^eniem, \t oferta winna zostad zloiona pod
rygorem niewa2no^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zosta6 ziozone z zachowaniem formy okre^lonej
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w pkt X lit. B SIWZ (r6wnie^ w przypadku jego ziozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), za§ o^wladczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzaj6w dokumentdw, jakich mo2e 2qda6 zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia (r6wnie2 w przypadku ich ztenla w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporzqdzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporzqdzenia Ministra
Przedsi^biorczoSci i Technologii z dnia 16.10.2018 r, zmieniajqcego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993 ze zm./.
Uwzgl^dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwieh publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020 ze zm.).
Patrz r6wnie2 pkt VI pkt 4 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig
drog4 elektronicznq (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^d^ faksem, h^d± za poSrednictwem poslahca.

3. Je2eli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy u:^ciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ushig drogq elektronicznq (tj. poczt^ elektronicznq e-mail), kaida ze stron na 2qdanie drugiej
strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcy pisemnie winny byd
skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcy poczt^ elektronicznq
(e-mail) winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniat)ubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem
winny byd kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo:ze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiajqcy jest obowi^zany udzielid wyjaSnieh
niezwiocznie, jednak nie pdiniej n\t na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - je2eli wartoSd zamowienia
jest mniejsza ni2 kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
2e wniosek o wyja^nienie tre5ci SIWZ wplyn^l do Zamawiajqcego nie pdmiej mi. do kohca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjaSnienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nien, Zamawiaj^cy
moie udzielid wyja^nieh albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedteenie terminu skladania ofert nie wplywa ria bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ustl
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mo^e przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.
9. Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, je2eli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,
11. Osob^ uprawnionq przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Pani Agnieszka Broniewicz - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwieh Publicznych;
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.p].

Vin. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiajqcy iqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:
1.200,00 zlotych (slownie: jeden tysiqc dwieScie 00/100 ziotych).

2. Wykonawca mo2:e wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:
1) pieni^dzu,

ll
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2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach sp6idzielczej kasy oszcz?dno5ciowo-kredytowej, z tym,
2e por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^iaiym,

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.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^y wplaci6 przelewem na rachimek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni2; pieni?ina, Wykonawca obowi^any jest zIo±y6 dokument
- wadium w kasie ̂ I^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tre66 takiego dokumentu nie moie warunkowa6 wyplacenia kwoty wadium Zamawiajqcemu od badania
zasadno^ci ^:^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^o^ciq musi obejmowad okres odpowiadajqcy
terminowi zwi^zania ofertq (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwigzania ofertq b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlo^enie dokumentu w kasie Slqskiego OW NFZ, hs^di wplyw ̂ rodkdw
pieni?mych na podany wyiej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skladania ofert. o ktorym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzuci6 ofert?, jeieli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w spos6b nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moz:e przedlu:^6 termin zwiqzania ofertg, z tym
tQ Zamawiajqcy mote tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofertq, zwrdcid si? do
Wykonawc6w o wyratenie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhitszy jednak nit 60 dni.

3. Odmowa wyratenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedlutenie terminu zwiqzania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu watno^ci

wadium albo, jeteli nie jest to motliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhitony okres zwiazania ofert^.
Jeteli przedlutenie terminu zwiqzania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkprzystniejszej, obowi^ek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Qpis SDosobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnid formularze (w tym wzory o^wiadczeh) w spos6b trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^d formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nalezy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne -
zdaniem Wykonawcy - informacje nalety umie^cid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez
Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowac i zlo^d ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych
zalqcznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku edytowania, kopiowania lub przepisywania formularzy,
Wykonawca zobowigzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach
formularzy stanowiqcych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
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UWAGA! Zamawiajqcy udost?pnia na stronie interaetowej SIgskiego OW NFZ formularze oraz o^wiadczenia
niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz
lub o^wiadczenie, zobowiqzany jest dokiadnie przeczytad jego tre^d oraz pordwnad jg z oryginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.

UWAGA! Dla oceny, czy tre§c oferty odpowiada tre^ci SrWZ decvduiaea jest wersia SIWZ w formacie pdf..

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NiFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za treSd ka^dego z przedkiadanych w ofercie formularzy i oSwiadczeii.
W pr2ypadku, gdy tre^d oferty nie b?dzie odpowiadata tre^ci SIWZ, z zastrze2eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
podlegala b^dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oSwiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowiqzan o warto^ci odpowiadajqcej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) naleZy dol^czyd
do oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowaZniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowazniong zostanie uznana za niewaZnq.

C. Wszelkie koszty zwi^ane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast^puj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

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

Przetarg nieograniczony - nr 20/pn/2020

ROBOTA BUDOWLANA

ROBOTY REMONTOWO-MALARSKIE W BUDYNKU DELEGATURY

!§L^SKIEGO OW NFZ W CZl^STOCHOWrE

ot 01. 2071
NIE OTWIERACPRZED: ........"r.I godz. 12.00

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesyiki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaZnaczyd,
ze przesylka zawiera oferty oraz wskazad numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci
za nast^pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wloienie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zaiqczniki wymienione w pkt 16 formularza oferty,
z uwzgl^dnieniem uwag do zaiqcznikdw.

W przypadku o^wiadczeri lub zaSwiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowiqce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, tQ nie mog^ byd 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.
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Uwaga! Tajemnic? przedsi^biorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z2020 r. poz. 1913):
Przez tajemnic^ przedsi^biorstwa rozumie si^ informacje techniczne, techmlogiczne, organizacyjm
przedsi^biorstwa lub ime informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktqre jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom. zwykle zajmujqcym si^ tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostfpne 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.

I

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawhia informacji stanowi^cych tajemnic^ przedsi^biorstiva
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6iniej m± w terminie
sldadania ofert, zastrzegk ze nie mogq by6 one udost^pniane oraz wykazak iz. zastrzezone informacje
stanowiq tajemnic^ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F.

G.

H.

Zgodnie z SIWZ Wykonawca mote zlotyd tylko jedn^ ofert?. Ofert? sklada si? w formie pisemnej pod rygorem
niewatno^ci. Zamawiaj^cy nie wyrata zgody na ztotenie oferty w postaci elektronicznej.

Tres^ ziozonej oferty musi odpowiada6 treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wyitiienionych w art. 89 ust. 1 pzp.
Wykonawcy mog^ wsp6!nie ubiega6 si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamdwienia musz^ zalqczyd do oferty peinomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

Sppsdb wypelniania lub przygotowania formularzy tub oSwiadczed:

1) formularz oferty

2) formularz opis przedmidtu

zamdwienia

3) formularz opis

rdwnowatno^ci

nalety wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" moze byd utyta piecz?d firmowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty nalety podad cen? oferty (netto oraz
brutto) za realizacj? calego zamdwienia; -

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe;

nalety wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(formularz nalety zalqczyd do formularza oferty);

jeteli Wykonawca oferuje rozwi^zania (normy) rdwnowaZne (patrz: pkt III
ppkt 3 SIWZ), nalety wypelnid i podpisad w miejscu do tego
wyznaczonym (formularz -jeteli dotyczy, nalezy zal^czyd do formularza
oferty);

4) szczegdiowy kosztorys

ofertowy
w oparciu o zal^czone do SIWZ dokumenty skladajqce ;si? na opis
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca sporzqdza szczegdiowy kosztorvs
ofertowy dla robdt budowlanvch stanowiacvch przedmint zamdwienia:
przez szczegdiowy kosztorys ofertowy nalety rozumied szczegdiowy
kosztorys ofertowy sporz^dzony zgodnie z zasadami wynikaj^cymi
z rozporz^dzenia Ministra Rozwoju' Regionalnego i Budownictwa z dnia

14



Nr zamdwienia: 20/pn/2020

13.07.2001 r, w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robdt

budowlanych, dia metodv szczegdtowei sporzadzania kosztorvsu

ofertowego.

Rozporzqdzenie nie jest aktem prawnym aktualnie obowi^zuj^cym,
niemniej jednak Zamawiaj^cy wskazuje rozporz^dzenie jako podstaw? do
sporz^dzenia szczegdlowego kosztorysu ofertowego; tekst rozporzqdzenia

zalqcza si? do SIWZ.

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc? braku mo^liwo^ci

skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca dokonuje wyceny

danego elementu w szczegdlowym kosztorysie ofertowym na podstawie

kalkulacii wlasnei (indvwidualneil ktdr^ zal^cza do szczegdlowego

kosztorysu ofertowego jakoj ego integralnq cz?^6;

szczegdlowy kosztorys ofertowy winien zostad podpisany przez

Wykonawc?; kosztorys Wykonawca zal^cza do formularza oferty

w dwdch jednobrzmi^cych kompletnych egzemplarzach (w przypadku

zawarcia umowy z Wykonawc^, jeden egzemplarz zostanie wykorzystany

na potrzeby realizacji przyszlej umowy; egzemplarza tego nie nale^

trwale l^czyd z pozostalymi dokumentami oferty);

rozliczenie robdt nast^pi w oparciu o kosztorys powykonawczy,

zgodnie z zasadami wynikajqcymi ze wzoru umowy; wynagrodzenie

umowy stanowid b?dzie wynagrodzenie kosztorysowe.

5) wzor informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.Sa pzp

oraz podzielona platno^c

6) wz6r oSwiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25 a ust.l pkt 1

pzp

7) wz6r o^wiadczenia r grupa

kapitalowa

nalety wypetnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zal^czyd do formularza oferty);

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

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

nale2y wypehiid i podpisa6 w miejscu do tego wyznaczonym oraz zloiyd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

0 ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? nalezy zlo^c w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewddzkl Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j nr 208A (II pi?tro),

w terminie do dnia do godziny 11.00.

la. Zamawiaj^cy informuje, 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

przychodz^ca do l^l^skiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzgl?dnienie niniejszego przy sktadaniu ofert.

W przypadku osobistego dostarczenia oferty, pd^niej nii; na 24 h przed uplywem skladania ofert,

Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiaj^cego o zlozeniu oferty.

Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje iz wprowadzenie szczegolnej procedury post^powania z korespondencjq

wplywajqcq w formie papierowej, ktora zostala zastosowana przez OW NFZ w Katowicach nie wplywa

w taden sposdb na termin zlozenia ofert przez Wykonawcow. \
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2. Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca ofert?, kt6ra zostala ztoiona po terminie.
3. Wykonawca mo^e, przed upiywem terminu da skladania ofert, zmieni6 lub wycofa6 ofert?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu .. 08...ai..M 0 godzinie 12.00 pod adresem wskazanym w pkt 1,

sala nr 4,12 (IV pi?tro).

4a W zwi^ku 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 ̂ l^skiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:
https://www.voutube.coin/channel/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwot? (brutto), jakg
zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert ZamawiaJacy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych
w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pB
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnoSci zawartych w ofertach.

XII. Opts sposobu obliczenla cenv ofertv

1. Sposdb obliczenia ceny oferty: Wykonawca sporzadza szczegdlowy kosztorys ofertowy wedle zasad
wskazanych w pkt X lit. I ppkt 4 SIWZ.

2. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty niezb?dne do wykonania umowy, zgodnie ze wzorem umowy.
3. W szczegdlowym kosztorysie ofertowym oraz w pkt 1 formularza oferty - w zale^o^ci od tego, czy

obowiazek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do ceny netto
Wykonawca dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT.

4. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiazek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferta
informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalaczono do SIWZ) zawierajaca rdwnie^
informacj? odnoszaca si? do kwestii „mechanizmu podzielonej platno^ci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, je2eli
zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajacegp obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowiazek rozliczyd zgodnie z tymi
przepisami.

5. Mechanizm podzielonej ptatno^ci-jezeli dotyczy.

Zamawiajacy informuje, :te b?dzie realizowal platnoSd za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnoSci tzw. split payment, wylacznie przy platnosciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, je2eli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zalaczniku nr 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za ̂ wiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platnosci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniajaca podatek VAT, za wyjatkiem sytuacji zwolnienia
z VAT badz opodatkowania stawka 0%.

6. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^cia do
dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, it ceny (wartosci) nalezy zaokraglad do pehiych
groszy, przy czym kohcdwki ponitej 0,5 grosza pomija si?, a kohcdwki 0,5 grosza i wy^sze zaokragla si? do
1 grosza.

7. Zamawiajacy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
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8. Rozliczenia mi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze urnowy.

XIII. Opis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteri6w i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b^dzie przedstawione poniiej kryterium oceny ofert oraz
nast?puj^cy spos6b oceny ofert:

Cena ̂  waga 100%

najni^za cena spo^rdd wszystkich ocenianych ofert
IIoSc punktdw = x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty !

fVaga kryterium cena zostala ustalona napodstawie art. 91 ust,2apzp.

»Punktacja b?dzie przyznawana zgodnie z opisanym wyiej wzorem matematycznym.
»Punkty b$dq liczone z dokladno^ciq do dw6ch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyrazonej w pkt
XII pkt 5 SIWZ.

XrV. Informacie o formalno^ciach, iakie powinnv zostad dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia umowv

w sprawie zamdwienia publicznego '

1. Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa:^a, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreSlonym w ustawie Prawo zamdwied publicznych, spelnia
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. Zamawiajqcy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.I pkt 2 pzp.

Form§ przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreila pkt VII pkt 2 SIWZ przy
liwzgl^dnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22,06.2016 r, o zntianie ustawy - Prawo zamdwieA

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ. 11,2016.1020 ze zm,),

3. Zamawiajqcy mo4e zawrzed umow? przed upljwem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.I pzp, je2eli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlo5:ono tyiko jednq ofert? lub '
b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o wartoSci mniejszej ni^; kwoty okreSlone w przepisach

wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplyn^I termin do wniesienia odwolania na czynno^ci
Zamawiajgcego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostanq podane Wykonawcy w pi^mie informujqcym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiajqcy na wniosek Wykonawcy mo±e wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdiniej w dniu
wyznaczonym jako dzied zawarcia umowy Wykonawca zobowiqzany jest wnieSd zabezpieczenie naleiytego
wykonania umowy. '

5. Jewell Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umovvy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo^e
wybrac ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewainienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art, 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy od Wykbnawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko56 zabezpieczenia
wynosi 5% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moze zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por?czeniach sp61dzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym,
£e zobowi^anie kasy jest zawsze zobowiqzariiem pieni^^ym;

c) gwarancjach bankowych,

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

0 utworzeniu Pblskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

poniiej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieniqdze znalazly si? na rachunku Zamawiajqcego
najp6iniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

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

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zioty6 stosowny dokument w kasie Slgskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?trOi pokdj
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy..

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moi:e dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jednq lub kilka form,
0 kthrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ci^gloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest poinformowad Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowad

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

7. W okresach przyshigujqcych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiajqcy nie mo±e zostad
pozbawiony mo^:liwo^ci wyst^pienia z rbszczeniem z tytuhi zabezpieczenia haleiytego wykonania umowy,
je:teli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wystqpilo w okresie wa^no^ci zabezpieczenia (je5:eli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie watno^ci dokumentu).

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

9. Zasady zwi^ane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (70% i 30%), okre^la wzdr umowy
brazart. 151 ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktbre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienale^ytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zaiqczony
do SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^ania Wykonawcy zwiqzane z realizacjq zambwienia.

2. Integraln^ cz?^ciq przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ
stanowi^ca zal^cznik nr 3 do wzoru umowy oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
wraz ze -wzorem o^wiadczenia o zobowigzaniu do zachowania poufho^ci stanowi^ca zalqcznik nr 4 do wzoru
umowy (umowy).
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3. Wykonawcy wyst^puj^cy wsp6Inie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno56 za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

^VII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przvstuguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie
zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshigujq na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshigujq Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak4e innemu podmiotowi, Jewell

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniosi lub mo2e ponie^d szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwniei: organizacjom wpisanym na list?,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwoianie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno5ci,.do ktdrej zamawiajqcy jest zobowiqzany
na podstawie ustawy.

4. Jeieli warto^d zamdwienia jest mniejsza nii kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
. 8, odwoianie pr2ystuguje wylqcznie wobec czynno^ci;
■1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okre^Ienia warunkdw udzialu w post?powaniu;
3)' wykluczenia odwohijqcego z post?powania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwohij^cego;
5) opisu przedmiotu zamdwienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwoianie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynnoSci zamawiajqcego, ktdrej zarzuca si?
niezgodnosd z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okreSlad i^danie oraz wskazywad
okoIicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwolania.

6. Odwoianie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w fprmie pisemnej w ppstaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

7. Odwohijqcy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu-przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego n*eScig przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu md:2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,
do ktdrej jest on zobowi^any na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwoianie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynno^d albo
dokonuje czynno^ci zaniechanej, infoimujqc 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 odwoianie, z zastrzeieniem art.
180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania 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 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeZeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajqcego.
Skarg? wnosi si? za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,'
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo^enie skargi w placdwce pocztowej operatora

. wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztpwe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne z jej wniesieniem.
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12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post^powania odwotawczego wia^ciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo^e wnie^d tak^e Prezes
Urz?du Zamdwieri Publicznych. Prezes Urz?du mote takte przystqpid 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 zwigzane 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 Z POST^POWANIEM O

UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporzjdzenie o ochronie danych- RODO), podajemy nast?puj4ce informacje:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, z ktorym mog^ si? Panstwo kontaktowac w nast?puj4cy sposdb:
•  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

Prezes NFZ wyznaczyf inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem w sprawach
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwi^zanych z przetwarzaniem danych z
ktorym mog^ si? Panstwo kontaktowac w nast?puj4cy sposob:
•  listownie na adres siedziby administratora: j.w.
• za pomocq platformy ePUAP: j.w.

e-mailem: iod@nfz.gov.pl

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym
z post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr 20/pn/2020 przetarg nieograniczony
pn.: Roboty remontowo - malarskie w budynku Delegatury Sl^skiego OW NFZ w Cz?stochowie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?dq 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 1 2018), dalej „ustawa Pzp".

Panstwa dane osobowe b?d4 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 przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly C2:as trwania umowy.
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-^<: iv-.' i.

Posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprpstowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem pr2ypadk6w, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy lizna Pani/Pan, ze

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

nie przyshiguje Pani/Panu;

• w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit, b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych;
• prawo dp pfzenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie aft. 21 RQDO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz^ia danych osobowych, gdyz podstaw^

: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obowi^zek podania przez Pani^/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz^cych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udziatem w post^powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pahstwa danych osobowych decyzje nie b?dq podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO

UWAGA! W przypadku ptfzymanja niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.

reWa Uzclowsi<a 21
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OFERTA

Dane Wykonawcv!

Nazwa/Firma;

Narodowy Fundusz Zdrowia
-Sl^sld Oddzia^ Wojewpdzki
uL Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres;

Numer KRS: /jeieli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktoiy Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium:

/dotyczy wadium wniesionegp wpieniqdzu/

1. W nawi^zaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot: -Roboty. - remontow;©^

malarskie w budynku Delegatu'ry Sl^sldego OW NFZ w Cz^stpchowie, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego
Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ caiego zamowienia, zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Watunkow Zamowienia,

za cen^:

cena netto + wartosc 23%podatku VAT =

V zi" bruttG (cena brutto)
(wynagrodzenie kosztorysowe)

UWAGA!

Patrz pkt Xll pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp oraz
podzielona platnojc. Ninieiszedotvczv rowniez szczegotowego kosztorysu ofertowego.

Vsl
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2. O^wiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie do 30 dni licz^c od dnia przekazania frontu robot.

Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 3 dm roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodniq, harmonogram realizacji robot
budowlanych.

W terminie do 3 dm roboczych Kcz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiftzany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu-dokument potwierdzaj^cy' posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia na zasadach okreslonych we \raorze umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje pozostale terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, ii zobowi^ujemy si? udzielic 36-miesi?cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady przedmiotu
umowy od dnia podpisania protokoiu kohcowego

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

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofert^ przez okres 30 .dni, Bieg zwi^zania ofert^
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania 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 pi^ypadku
wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogaml Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz
obowi^zuj^,cymi normami i przepisami prawa.

7. OSwiadczamy, ze zai^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zat^cznildem nr 3 do umowy - wzorem Umowy
o zachowaniu pouftioSci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wybom
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. OSwiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu ppdwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci
zamowienia *:

Lp. Cz?sc zamowienia Firma Podwykonawcy

-

cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy/6w.

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac* na zasobach
innego podmiotu w zakresie dotycz^cyrii zdoliiosci zawodpwej (posiadanie wymaganego doswiadczenia).

%\

* jtiiepotrzebne skreili^. W przypadku polegarua na zdolnodci zawodowej innego podmiotu lub podmiotdw,
Wykonawca udowodni, iz realizuj^c zaxnowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu lub
podmiotdwl w szczegdlnoSci przedstawiaiqc zbbowiqzanie tego podmiotu.

2
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10.Zobowi^zujemy si^ w ptzypadku wyboru naszej ofetty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadajiicej 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
"wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

11. Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowiazki 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 bezposredmo 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 wyi^czenie stosowania obowis^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nale:^ wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac
NIE DQTYCZY.

12. O^wiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufiiosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego - zamowienie nr 20/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,
zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej b?d^. Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury ̂ l^skiego OW NFZ
w Cz?stochowie, w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy,
niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

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

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

1) I<RS □
2) CEIDG □
3) pelnomocnictwa □

zai^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy
Osoba/osoby upowaiznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu:

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do teprezentowania Wykonawcy/

mgr Te\esa Uiaowska
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14. O^wiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy* do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.
* niepotrzebne skreslic

Defimg^ makgo ora^ mdnugo prs(edsi^bior^, a tak^ mikropr^dsi^bior^ ̂ wkra ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram pr^dsi%biorc6w
(D^.U. 2019.1292). Zgodnie ust.1 pkt 1-pkt 3 Qii. ustan^ ui(gte iv ustawie okresknid o^ac^jq:
1) nukroprzedsipbiorca ■ pr:(edsiibiorci, ktory w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotouych speinial Iqct^ie nast^ujqce
warunki:

a) v^trudnial srednioroi^ie mniej ni^ 10 pracownikow oras^
b) osiqgncil rocv^ny obrot netto spr^da^ towarow, uyrobow i usiug orav^ ̂  operagi finattsouych nig>ri(ekraci^jciy romowartosci w ̂ioych 2
milionow euro, lub sumy aktywow jego hilansu sport(pd^pnego na koniec jednego tych lat nie pn^kroayly rownoivartosci u> t^lotych 2 tnilionow
euro;

2) mafy pTzedsi^biotca • ptxedskbiorci, ktoty w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotouych speinial lcict(nie nastepujcice
warunki:

a) s^atrudnialsrednioroct^nie mniej ni^SOpracownikow orat(^
b) osiqgncil rocsQiy obrot netto spr^edaiy towarow, uyrobow i uslug ora;^ ̂  operagifindnsouych niepn^kract(ajciy rownowartosci w s^otych 10
milionow euro, lub sumy aktywow jego hilansu spors(pd^pnego na koniec jednego ̂  tych lat nie pr^krocsyly rownowartosci w sjotych 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikropr^dsi^biorcq;

3) iredni przedsi^biorca - prs(edsiihiorci, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotouych speinial Iqc^nie nast^ujcice
warunJd:

a) r^atrudnial srednioivcs^nie mniej ni^ 250pracownikow ora:(^
b) osiagnql rocs(ny obrot netto spnryda^ towarow, uyrobow i uslug oras(^ ̂  operagi jinansouych nieprr(ekracs(ajci(y rownowartosci w vjotych 50
milionow euro, lub surry aktywow jego hilansu spor^dt^pnego na koniec jednego tych lat nie prs^ekrocvyly rownowartosci w njotych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikroprr^edsi^biorcei ani malym prr^dsiibiorca

15. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach

,***. ktore stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost^pnione innym podmiotom.
Zamawiajciy u^na informage tajemnici prv^edskbiorstwa wyicics^nie w prvypadku, gdy Wykonamca nie pod^niej ni^
w terminieskladania ofert s^astrs^egl, ̂  nie mogci one lycudost^niane orav(^nykav;al, i^:^astr^^one informagestanowici tajemnic^
prt^dsiibiorstwa. Brak dopelnienia ww. uymagan o^nacs;al b^dsfe, i^ Wykonawca wyra^ ̂odi na udost^nienie caiej tresci oferty
wra\ \ s^lqc^nikami a tak^ wsvystkich informagi i dokumentow skiadanych 7v trakcie post^owania.

^'^^nale^ nypelnic wprtypadku s^tr^e^nia tajemnicypr^edsi%biorstwa

16. Zal^cznikami do niniejszego formulatza ofetty nast^puj^ce wypetnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty:
1) szczegoiowy kosztorys ofertowy (2 egz.)
2) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.Sa pzp oraz podzielona platnosc
3) oswiadczenie, o ktorym mowa wart. 25a ustl pkt 1 pzp
4) formularz opis przedmiotu zamowienia

5) formularz opis rownowaznosci-jezeli dotyczy
6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal: lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis

notarialny) — jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
7) inne - jezeli dotyczy
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Uwa^a!

-  oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej gtupy kapitaiowej
Wjkonawca sklada w terminie 3 dni od ̂ miestsp^enia infoma% o ktdrej mowa w art, 86 ust.5 na stronie

■  ■ intemetowej ivww.nfti^katowice.pl

~  fotmularz wykaz robot budowlanych wraz z dowodami skl^adany jest na wezwanie
Zamawiaj^cego, o ktotym mowa w act. 26 ust.2 pzp (patrz SIWZ),

Imi^ i nazwisko upel'nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Tmess
iJZCiOWSi<3

Oil
^cach
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zamowienia sq roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatuiy Sl^skiego OWNFZ
w Cz^stochowie, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz

wzorem umowy.

II. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si?;

1) niniejszy formularz opis przedmiotu zamowienia;

2) dokumentacja projektowa (rzuty kondygnacji oraz przedmiar robot);

3) Specyflkacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiOR).

Opis przedmiotu zamdwienia okresia standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art. 91 ust.2a pzp.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z ww. dokumentami skladaj^cymi si? na opis przedmiotu

zamowienia oraz akceptuje je.

UWAGA!

»Wykonawca skladaj^c ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest

zobligowany zal^czac do oferty pozostalych dokumentow okreslonych powyzej w pkt II ppkt 2-3.

» W przypadku roznic merytorycznych pomi?dzy tresci^ dokumentacji projektowej bqdz STWiOR a tresci^

pozostalej cz?sci SIWZ, pierwszenstwo maj^ zapisy pozostalej cz?sci SIWZ.

III. Wykonawca zobowiqzuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiajqcego

okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy, w sposdb

odpowiadajqcy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym

Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^cych norm odnoszqcych si? do przedmiotu zamdwienia,

przestrzegaj^c rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

IV. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcq, Wykonawca zobowiqzuje si?, iz przedmiot zamdwienia

wykona przy udziale osdb posiadaj^cych doswiadczenie w zakresie wykonania robot budowlanych

obj?tych zamdwieniem przy zachowaniu warunkdw wskazanych w zamdwieniu oraz zgodnie

z obowi^zujqcymi przepisami prawa.

V. Wykonawca zobowiqzuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy oraz inne elementy u:^e do

wykonania przedmiotu zamdwienia (umowy) b?d^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w pehii wartosciowe,

wyprodukowane nie wczesniej niz w roku 2020, pochodz^ce z legalnego ̂ ddla. Materialy oraz inne

elementy u^e do wykonania przedmiotu zamdwienia (umowy), a takze narz?dzia, sprz?t uzyty do

wykonania zamdwienia (umowy), b?d^ spelnialy wymogi i normy okreslone w obowiqzuj^cych
przepisach, odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa

dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Wyroby budowlane (wbudowane w obiekt budowlany),

szczegdlnie istotne dla. bezpieczenstwa. konstrukcji i bezpieczenstwa po2arowego, b?d^ posiadaly
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dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie. Na zqdanie Zamawiaj^cego Wykonawca zobowiqzuje si? przed podpisaniem protokoha
odbioru robot budowlanych okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

VI. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zalezno^ci od tego, czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedtozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob
wskazanych w umowle) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach nlniejszego zamowienia (umowy)
czynnosci, co do ktorych przedniiotowa 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.
O^wiadczenie (kompletne oswiadczenie) wihno zawierac rowniez imi? i nazwisko osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju
umowy o prac?, dokJadne okreslenie podmiotu skladajqcego oswiadczenie, dat? ztozenia oswiadczenia oraz

podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
SIWZ wskazuje, jakie czynnosci na gruncie niniejszego post?powania nale^ rozumiec jako czynnosci,
ktoiych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

VIL Wykonawca oswiadcza, iz zobowiqzuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie z wzorem
umowy, w tym z dokumentacj^ oraz STWiOR, w sposob zapewniajqcy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Uwaga:

W roku 2019 w budynku delegatuiy zostala wymieniona cz?sc drzwi - producent PORTA CPL MODEL
5.1.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

„  ̂'^'"^oacb
„gr Ten sa UzdowsKa «oie„a Gil



NAZWAINWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

PRZEDWIIAR ROBOT
Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury 6lqskiego OWNFZ w Cz^stochowie,
CzQstochowa ul. Czartoryskiego 28

WYKONAWGA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Jl/
H j^J

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar cz^stochowa 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkow wewn^trznych sufitdw farbq akrulowq z m2

0605-04 przygotowaniem powierzchni - kolor blaty
132,60 m2 132,000

RAZEM 132,600
2KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewn^trznych 6clan farb^ akruiowq z przy m2

0605-04 gotowaniem powierzchni ■
Sciany wg. wzornika Kabe 1160 (szary),
1220,6 m2 1 220,600

RAZEM 1 220,600
3 KNR4-01 Dwukrotne malowanie aclan akrylowym lakierem lamperyjnym - wykbnanle m2

1201-01 bezbanA/ne] zmywalnej lamperl na §clanach korytarzy i klatkl schodowej
90 m2 90.000

RAZEM 90,000

4 Wynoszenie 1 ponowne wnoszenie do pokoi mebli blurowych 1 sprz^tu kip
kalk. wfasna utrudniak^cego dost^p do prac remontowych

10 kip 10,000

RAZEM 10,000
5 KNR4-01 Wykucle z muru oScieinic drewnlanych o powierzchni do 2 m2 szt.

0354-04

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
6 KNR 4-01 Wykucle z muru oScieznic drewnlanych o powierzchni ponad 2 m2 m2

0354-05

f1.2*2,2)*8 m2 21,120

RAZEM 21,120
7 KNR 4-01 Uzupetniehie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanle otwordw w m2

0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
10 m2 10,000

RAZEM 10,000
8 KNR 4-01 TynkI wewn^trzne zwyWe kat. 1 wykonywane r^cznle na podlo^u z cegty, m2

0714-01 pustakdw ceramicznych, gazo-1 pianobetonbw na Scianach w pomleszcze-
niach o powierzchni podtogi do 5 m2
25 m2 25.000

RAZEM 25.000
9 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnftrzne, wewn^trzlokalowe, fabrycznie wy- m2
1017-02 kortczone, 1-dzlelne pelne, ponad 1.6'm2

1.8*9 m2 16,200

RAZEM 16.200
10 KNR 2- Skrzydla drzwiowe plytowe wewn^trzne dwudzielne petne o pow. ponad 1. m2

021017-02 6 m2 fabrycznie wykot^czone podzlat 90/30
2.4*3 m2 7.200

RAZEM 7,200
11 KNR-W 2- OSciei^nice drewniane zwykte m2

02 1026-01

23.4 m2 23,400

RAZEM 23,400
12 NNRNKB (z.VII) Gruntowanle podlozy preparataml - powierzchnle plonowe m2

202 1134-02

180 m2 180,000

RAZEM 180,000
13 NNRNKB (z.X) Gtadzle gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Sclanach na podioiu z m2

202 2013-01 tynku w pomleszczenlach o pow. podtogi ponad 5 m2
180 m2 180.000

RAZEM 180,000
14 KNR 4-01 Mycie po robotach malarsklch posadzek m2

1215-08

100 m2 100.000

RAZEM 100,000
15 KNR 4-01 Mycle po robotach malarskich oklen m2

1215-04

50 m2 50.000

RAZEM 50.000
16 KNR 4-01 Wykonanie przesklepleil otworbw w 6clanach z ceglet, dostarczenle 1 ob- m

0313-05 sadzenie beiek

18 m 18.000

RAZEM 18.000
17 KNR 4-01 Wykonanie przeskiepletl otworbw w adanach z ceglel, obmurowanie be m  ■

0313-07 iek

18 m 18.000

RAZEM 18.000
18 KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych wok6t beIek stalowych m2

0203-01

0.2 m3 0,20

RAZEM 0,20

Norma PRO WersjaX^N/seryjny: 84M L ik: 60W NFZ

-2-



przedmiar cz^stochowa 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem

19 KNR-W 2-

02 1123-01

Posadzki z wyWadzin obiektowych ■ uzupetnienie przy demontowanych
o§cie^ach

2

 EE

2,000

RAZEM 2.000

Norma PRO Wfersja 4.70 Nr seryjny

r\

84i

-3-

U: ytkownik: SOW NFZ
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WYKA7 POMIESZCZEJQ
Numer Rcdzol pomieszczenfo RodzaJ podtogi
2/01 Komunikacfa Plytki cerom.
2/02 WC Pfytkl cerom.
2/03 Pomieszczente bturowe Gumolit

2/04 BFuro klerownika Gumollt
2/05 Sekretoriat GumolFt
2/06 PomFeszczenle blurowe Gumolft
2/07 Pomleszczenle socjolne Gumolit
2/OB WC Ptytki cerom.
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WYKA7 POMIESZCZEIQ

Numer Rodzai pomieszczenia Rodzo] podtoql

O/01 Komunlkacia Pfytkl cerom.'

0/02 WC Ptytki cerom.

0/03 WO Ptytkl cerom.

0/04 Kottownio Pfytkl cerom.

0/05 Magozyn Ponele

_0/0B Sola konferencylno Pcnele

0/07 Szotnio Ptytki cerom.
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WYKA7 P0M!ESZCZEf5
Numer Rodzaf pomleszczenlo Rodzaj podfogi
_1/01 Wiotrofop Plytkl ceram.
1/02 Hall Pfytkl cerom.
1/03 WC dia niepelnosprawnyc iPfytkl cerom.

_1/04 Komunlkaeio Pfytki cerom.
1/05 WC Pfytkl cerom.
1/06 Pomieszczenle blurowe Gumolit

1/07 Pomieszczenfe blurowe Gumolit

1/08 Poczekolnia Gumolit

1/09 Pomleszczenle blurowe Gumolit .

1/10 Pomleszczenle blurowe Gumolit

1/11 Serwerownlo Pfytkl cerom.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIAIODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Slqskiego OWNFZ

w Cz^stochowie,

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru prac remontowo t

malarskich w budynku delegatury Sl^skiego OW NFZ w Cz?stochowie przy ul. Czartoryskiego 28,

zgodnie z SIWZ.

II. Zakres stosowania specyfikacji.

Spepyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zleceniu i realizacji robot.

III, Wyszczegoinienie i opis prac towarzysz^cych i robot tymczasowych - nie dotyczy.

IV. Informacje o terenie budowy - nie dotyczy.

V. Zakres robot objftych przedmiotem zamowienia.

Kod Wspblneeo Slownika Zamdwien fCPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45442100-8 - Roboty malarskie

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej
^ 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlariej

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Slqskiego OWNFZ w Cz^stochowie,

obejmuj^ce;

1. Demontaz stolarki drzwiowej,

2. Dostawa i montaz drzwi wewnptrznych dwuskrzydiowych:

•  Okleinowane CPL min. 0,2 mm HQ,

• , Rozmiar skrzydla - czynne 90 + bieme 30,

•  Kolor - real 9003,

•  Zawiasy /okucia - min. trzy zawiasy czopowe, klamka,

• Wkladka patentowa,

3. Dostawa i montaz oscieznic:

•  Okleinowane CPL min. 0,2 mm HQ,

•  Kolor - real 9003

•  Konstrukcja: wykonana z MDF,

d



Zamontowane drzwi i oscie^ice winny bye wizualnie dostosowane do cz^sciowo wymienionych drzwi

w delegaturze w 2019 r - producent PORTA CPL MODEL 5.1.

4. Dostawa i montaz drzwi wewn^trznych jednoskrzydlowych:

•  Okleinowane CPL min. 0,2 mm HQ,

•  Rozmiar skrzydla-czynne 90 + bieme 30,

•  Kolor - real 9003,

•  Zawiasy /okucia - min. tczy zawiasy czopowe, klamka,

• Wktadka patentowa,

5. Dostawa i montaz oscieznic:

•  Okleinowane CPL min. 0,2 mm HQ,

•  Kolor - real 9003

•  Konstrukcja: wykonana z MDF,

(IJ in



Zamontowane drzwi i oscieznice winny bye wizualnie dostosowane do cz^sciowo wymienionych drzwi

w delegaturze w 2019 r - producent PORTA CPL MODEL 5.1.
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6. Uzupelnienie wykladziny podiogowej w pomieszczeniach:



elastyczna wykfedzina homogeniczna,

grubosc calkowita - min. 2 mm,

grubosc warstwy wierzchniej. - min. - 2 mm,

klasyfikacja — obiektowe - Klasa 34,

klasyfikacja — przemyslowe - Klasa 43,

ci^zar calkowity - min. 2800 g/m2,

klasa palnosci -Bfl-sl,

grupa scieralnosci - T : <= 2.00 mm3,

antyposlizgowosc - R9,

elektrostatycznosc < 2 kV,

7. Dwukrotne malowanie tynkow wewn^trznych scian farb^ akrylowq. z pr^gotowaniem powierzchni

kolor szary - odcien zostanie wskazany przez osoby nadzoruj^ce umow? ze strony Zamawiaj^cego

najpozniej w dniu przekazania frontu robot.

8. Dwukrotne malowanie tynkow wewn^trznych sufitow farb^ akiylow^ z przygotowaniem

powierzchni kolor bialy.

VI. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacj^ oraz umow^.

Zabrania si^ reali2:acji j^ichkolwiek innych robot nie obj^tych umow^ bez odr?bnej decyzji

Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst^pstwo od powyzszych uzgodnieh pozostaje ryzykiem i kosztem po

. stronie Wykonawcy.

Vn. Materialy

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wszystkie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie winny posiadac :

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wskazuj^cy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami

technicznymi,

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polsk^ Norm^.

Wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz inne elementy u^e do wykonania przedmiotu

umowy b?da fabrycznie nowe, nieu2ywane i w pelni wartosciowe, wyprodukowane nie wczesniej niz

w roku 2020, pochodzqce z legalnego ̂ odla. Materialy oraz inne elementy u^e do wykonania

przedmiotu umowy, a takze narz^dzia, sprz^t uzyty do wykonania umowy, b^da spelnialy wymogi i,

normy okreslone w obowiazuJacych przepisach, odpowiadaly, tam gdzie jestto wymagane, wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty,

aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczeh, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Wyroby budowlane

(wbudowane w obiekt budowlany), szczegolnie istotne dla bezpieczehstwa konstrukcji i

bezpieczehstwa pozarowego, b?da posiadaly dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i

powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na zadanie Zamawiajacego

Wykonawca zobowiazuje si? przed podpisaniem protokolu odbioru robot budowlanych okazac do

wgladu wymagane dokumenty.



Vm. Sprz^t

■ Wykonawca jest zobowi^zany ̂ do uzywania jedynie takiego sprz^tu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc sprz^tu b^dzie

gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprz^t b^d^cy wlasnosci^ Wykonawcy lub wynaj?ty do wykonania robot ma bye utrzymywany

w'dobiym stanie i gotoWosci do pracy. B^dzie spetniat obowi^zuj^ce normy ochrony srodoWiska

i przepisy dqtycz^ce jego ui^kowania.

EX. Warunki prowadzenia robot

Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj^tych przedmiotem umowy w dniach

od poniedziaiku do pi^tku w godz. od 7i00 do 19.00; w innym wymiarze czasowym niz wskazany

powyzej prowadzenie robot b?dzie mozliwe tylko na wniosek Wykonawcy i za zgod^

Zamawiajacego, z tym, ze prace „glosne" ( np. kucie w scianach) winny bye wykonywane od

poniedzialku do pi^tku. po godz. 16:00. W godzinach pracy Delegatuiy Slqskiego OW NFZ (tj.

pon.-pt. w godz. od,8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminpwanie lub istotne ograniczenie prac

realizowanych przy pomocy elektronarzpdzi, utrudniaj^cych prac? i obslug? interesariuszy

Delegatury Sl^skiego OW NFZ (nadmiemy ̂ las i zapylenie).

X, Odbior robot

Wykonania robot budowlanych. zostanie potwierdzone przez Strony protokolem odbioru robot

budowlanych. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest dokonac odbioru robot w terminie do 2 dni roboczych

licz^c od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc?,

XI. Rozliczenie robot.

Rozliczenie ̂ nagrodzenia umowy nast^pi w oparciu o kosztorys powykonawczy na zasadach

okreslonych w umowie,

Umowa zostanie zawarta na warmkach okreslonych we wzorze umowy zalqczonym do SIWZ.



Nr zamowienia; 20/p.n/2020 wzor umo\^

UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

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

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziata pelnomocnik:

Pan Piotr Nowak — Dyrektbr Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(peinomocnictwo nr 2 dnia r. - kopia w zal^czeniu),
zast^powany przez dalszego peinomocnika:

(peinomocnictwo nr 2 dnia - kopia w zai^czeniu),

a

z siedzib^ w , adres: , wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem /jezeli dotyczy/,
NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakladowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziata:

—  , zwanym dale] „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^tcej:

§1

Ptzedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty temontowo-malarskie

w budynku Delegatury Sl^skiego OW NFZ w Cz^stochowie.

2. Strony zgodnie stwierdzaj^ iz NFZ jest wlascicielem obiektu przy ul. Czartoryskiego 28

w Cz^stochowie i Zamawiaj^,cy ma prawo do wykonywania w him robot budowlanych stanowi^cych

przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofert^ Wykonawcy ztozon^

w zamowieniu nr 20/pn/2020, w sposob 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.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz catosc robot budowlanych zostanie wykonana zgo.dtuei
z zakresem i wymogami:

1) zat^cznika nr 1 do umowy - opis przedmiotu umowy {sporr^d^nj uf oparciu 0 formulary opis'
prti^dmiotu :^m6menid\\

2) dokumentacja, na ktora skiadaj^. si?:

a) przedmiar robot;

b) rzuty kondygnacyjne
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (w skrocie STWiOR);

oraz zgodnie 2 ofertt^, Wykonawcy ztozon^ w zamowieniu nr 20/pn/2020.
5. Uszczegotowienie i konkretyzacj? dokumentacji oraz STWIOR stanowi umowa. W razie w^tpliwosd

Wykonawca zwi^zany jest tresci^ umowy.
6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, w tym koszty przygotowania,
wykonania i odbioru robot budowlanych b?d^cych przedmiotem umowy, zostalo okredone
w oparciu o petn^ i wyczerpuj^c^ wiedz?, jak^ przy zachowaniu nale:^tej starannosci na temat

przedmiotu umowy Wykonawca mogl uzyskac z dokumentacji przekazanej przez Zamawiaj^cego;

p

^ ̂ jVl'^



NTr Zflmowicni^: 20/pii/2020 wzor umowy

wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem kosztorysowym - szczegolowy kosztorys ofertowy
stanowi zat^cznik nr 2 do umowy; przez szczegolowy kosztorys ofertowy nalezy rozutniec
szczegolowy kosztorys ofertowy obejmuj^cy zakres przedmiotu umowy.

2) wszystkie odpady zwi^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym gruz, drewno, tworzywa,
metale oraz pozostale odpady, zostan^ usuni^te lub poddane utylizacji przez Wykonawc^ na jego
koszt, zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac roboty budowlane (roboty dodatkowe), ktore nie zostaly
wyszczegolnione w dokumentacji lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbiom robot
budowlanych co do ich rodzaju (braki rzeczowe), a sq. niezbedne (konieczne) do realizacji przedmiotu
umowy i nie wykraczajj^ 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 poprzedzohy
sporz^dzeniem przez Strony protokotu koniecznosci okreslaj^cym ilosc i rodzaj robot
dodatkowych oraz szczegolowym kosztorysem robot dodatkowych. Szczegolowy kosztorys robot
dodatkowych zostanie sporz^dzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.

8. W przypadku wyst^ienia rdznic obmiarowych pomi^dzy ilosciami uj^tymi w szczegolowym

kosztorysie ofertowym (stanowi^cym zal'^cznik nr 2 do umowy) a ilosciami wynikaj^cymi
z faktycznego obmiaru robot, rozliczenie umowy nast^i w oparciu o kosztorys powykonawczy

rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robot oraz podstaw cenowych

okreslonych w umowie (skladniki cenotworcze wynikaj^ce ze szczegolowego kosztorysu
ofertowego). W wyniku rozliczenia robot kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym
mowa w §7 ust 1 umowy, moze ulec zmniejszeniu b^dz zwi^kszeniu.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, Strony sporz^dz^ protokdi

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 materiaiu, elementu lub technologii wynikaj^cych

z oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 20/pn/2020, zuwagi na zaprzestanie produkcji,
wady dokumentacji lub inny obiektywny powod uniemozliwiaj^cy zastosowanie zaoferowanych
w ofercie Wykonawcy materialow, elementow lub technologii;

b) w sytuacji mozliwosci zastosowania norm lub innych przepisow prawa obowi^zuj^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 zmniejszeriie wysokosci

wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, co uwzgl^dni ww. aneks do umowy. Kosztorys
roznicowy zostanie sporz^dzony przez Wykonawcy w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.

§la

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane konieczne do realizacji umowy

nieuj^te w szczegolowym kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust.7 (roboty

dodatkowe) lub ust. 9 (roboty zamienne) umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nast^puj^cych

zasad:

1) jezeli roboty wynikaj^ce z §1 ust.7 lub ust.9 umowy nie odpowiadaj^ opisowi pozycji
w stoegoiowym kosztorysie ofertowym (zalj^cznik nr 2 do umowy), ale jest mozliwe ustalenie



Nr zamowienia: 20/pn/2020 wzor umowy

nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej ze szczegoiowego kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacj?, Wykonawca jest zobowi^zany do "wyliczenia ceny taki^, metod^ i przedlozenia
wyliczenia (odpowiednio szczegoiowego kosztorysu robot dodatkowych lub kosztorysu
roznicowego) Zamawiaj^cemu;

2) jezeli nie mozna wycenic robot wynikaj^cych z §1 ust.7 lub ust.9 umowy z zastosowaniem
metody, o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przediozyc do akceptacji 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, ftp.) dla wojewodztwa slEtskiego, aktualnych
w miesi^cu poprzedzaj^cym miesi^c, w ktorym kalkulacja (odpowiednio szczegolowy kosztorys
robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy) jest sporz^dzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust.l oraz przedstawi Zamawiaja:Cemu do
zatwierdzenia wysokosc wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust.7 lub ust.9 umowy,
przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy i rozpocz^ciem tych robot.

3. Jezeli odpowiednio szczegolowy kosztorys robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy przedlozony
przez Wykonawc? do zatwierdzenia Zamawiaj^cemu b^dzie wykonany niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust.l, Zamawiaj^cy wprowadzi korekt? kosztorysu stosuj^c zasady okreslone w ust.l.

§2

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz^ umow? bez udziaiu/z udzialem

podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 20/pn/2020, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^ polegaj^c^ na /

- dostaw? polegaj^c^na /

- ushig? polegaj^c^ na ,

ktor^wykona: Ifirmalna^vapodwykonaw^l.

Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
*  f^ostanci n^eintone stosomie do oferty Wykonawcy ̂ ot^nej w ̂mdmeniu nrlOlpn12020.
2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawcy w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej

w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyt^cznie

wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub uslug, ktore sci£e odpowiadaj^ cz?sci
zamowienia okreslonego umow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajycy zawrzec umow?

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, zobowiyzuje si?, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wyceny
nawiyzujycy do cen uj?tych w zataczniku nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiyzany dolyczyc zgod? Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajycy w terminie do 14 dni liczyc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej zastrzeien
do projektu tejze umowy, jezeli:
a) nie spelnia ona nast?pujycych wymagah:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylycznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadajy cz?sci zamowienia okreslonego umowy zawarty pomi?dzy Zamawiajycym
a Wykonawcy,
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2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawsfwo zostaje okreslone na co najmniej fgkim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej
umowie oraz standardom deklarpwanym w ofercie Wykonawcy,

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

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowi^ani do niezwlocznego przedstawiania
Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotycz^cych realizacji
umowy o podwykonawstwo,

5) nie zapewnia udzialu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych realizowanych przez
podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust.8 niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
- uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaplaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapiaty przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapiaty przez
Wykonawcy wynagrodzenia podwykonawcy;

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

- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowlanych w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;

- stanowi^cych sposob rozliczeh za wykonane roboty uniemozliwiaj^cy rozliczenie tych robot

pomiydzy Zamawiaj^cym a Wykonawci^ na podstawie niniejszej umowy.

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ustl3.
5. Niezgioszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust.4, uwaza siy za akceptacjy projektu umowy przez Zamawiaj^cego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem kdpi^
zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem s^ roboty
budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiaj^cy w ci^gu 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. Niezgioszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okre£onym w ust.7,
uwaza si? za akceptacj? umowy przez Zamawiaj^cego.

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

10. Obowi^zek, o 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). Wyls^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartdsci wi^kszej niz 50.000,00 ziotych (brutto).
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11.W przypadku, o ktorym mowa wust.9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust.l3, Zaihawiaj^cy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wyst^ienia o zapiat^ kary umownej.

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

13.Tetmin zapl^aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye diuzszy 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 caiosci.

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

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

16. Zamawiaj^cy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwiocznego usuni^cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj^cego, lub moze usun^c takiego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiajj^cy, moze z^dac" od Wykonawcy zmiany lub odsuniycia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie re^acji przedmiotu umowy, jezeli sprzyt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
daj^ rykojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy.

18.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 20/pn/2020.

19. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 20/pn/2020, winno nast^ic w drodze pisemnegp aneksu do umowy.

20. W zwi^zku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona
1 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 rezygdacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal siy na zasadacn okreslonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania warunku
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udzialu w post^powaniu (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 powoiywal si^ w trakcie post?powania o udzielenie
zamowienia.

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

23. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala 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 postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si^ zasady okreslone
w niniejszym paragrafie.

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

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

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

§3

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si^ wykonac robot? budowlan^ w terminie do 30 dni licz^c od dnia

przekazania frontu robot.

2. 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 protokolem
przekazania frontu robot.

3. W terminie do 3 dm roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram
realizacji robot budowlanych.

Harmonogram ten w toku realizacji umowy moze podlegac zmianom, uzgadnianym stosownie
do biez^cych potrzeb przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj^cego wskazanych w umowie.
Zmiana taka b?dzie dokonywana w trybie roboczych uzgodnieh przez osoby wskazane w §5 ust.l'
i ust.2 umowy.

4. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach od
poniedzialku do pis^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 zgodq, Zamawiajs^cego,
z tym, ze prace „glosne" ( np. kude w sdanach) winny bye wykonywane od poniedzialku do pi^tku.
po godz. 16:00.
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W godzinach pracy Delegatury Sl^skiego OW NFZ (tj. pon.-pt w godz. od 8.00 do 16.00) zalecane
jest wyebminowanie lub istotne ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz^dzi,
utrudniaj^cych prac? i obsiug? interesariuszy Delegatury Slaskiego OW NFZ (nadmiemy halas
i zapylenie).

5. Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone przez Strony protokotem odbioru robot
budowlanych. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest dokonac odbioru robot w terminie do 2 dnl roboczych
licz^c od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc?. Zgloszenie moze nast^ic na
pismie bq,d2 za posrednictwem poczty e-mail na adres; , potwierdzone nast?pnie na
pismie.

5a. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca zobowi^zuje si? przedlozyc Zamawiaj^cemu
kosztorys powykonawczy.

Protokoi odbioru robot budowlanych winien stwierdzac dostarczenie kosztorysu powykonawczego
oraz wszelkich wymaganych dokumentow na etapie odbioru robot.

6. Nalezyte wykonanie robot budowlanych stanowi^cych przedmiot niniejszej umowy winno zostac
potwierdzone przez Strony protokotem koncowym. Podstaw^ dla podpisania protokoiu kohcowego
b?dzie protokoi odbioru robot budowlanych. Protokoi kohcowy winien zostac podpisany bez
2b?dnej zwloki.

7. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udziaiu 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 zastrzezen w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania

odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje si? informowac

Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych

przez podwykonawcow lub odpo\^ednio dalszych podwykonawcow, z takim wyprzedzeniem, aby

umozliwic Zamawiajftcemu faktyczny udzial w odbiorach.

8. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy.

9. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
ze strony Zamawiaj^cego upowaznione s^ osoby wskazane w §5 ust.l umowy; ze strony Wykonawcy

zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.2 umowy.

Poza odbiorami oplsanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.1 umowy

upowaznione s^ do dokonywania w ramach niniejszej umowy rownlez odbiorow c2?sciowych oraz

odbiorow robot zanikaj^cych, czy ulegaj^cych zakryciu, ktore przewiduje STWiOR, jezeli takie

wyst^i^ w toku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^ budowlan^ b^dz obowi^zuj^cymi

przepisami prawa.

10. W celu dokumentowania przebiegu realizacji umowy (roboty budowlanej) Zamawiaj^cy wymaga

prowadzenia przez Wykonawc? dziennika budowy (dokumentu rejestruj^cego przebieg robot).

11. Najp6:zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy

dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu

-  (jednej z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego

zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatmdnienia na

podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu

pracy w. calym okresie realizacji umowy. Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz

osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umo"^ o prac? wraz ze wskazaniem

wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem

daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarowno pod k^tem

,ogu zatrudnienia na podstawie uinowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem

zliwosci realizacji umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^cej z wykazu.
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Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym w^zej terminie przez Wykonawc?
(lub podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z ;>rawa do rozwi^zania umowy oraz
do naliczenia Wykonawcy kafy umownej w wysokosci okresloiej w §12 ustl lit.a umowy, jezeli
Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego
kompletnego oswiadczenia.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie
si? wszystkie czynnosci fizyczne w ramach robot ogolnobudowlanych opisanych w dokumentacji, 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
(uslu^ obj?tych przedmiotem zamowienia, z wytaczeniem czynnosci polegajacych na dostawie oraz
transporcie (kierowcy).

Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy
czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy (tj. w ramach uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej), kierownika robot b^dz inne osoby
pelnia.ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane, w tym przez osob? z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i elektroenergetycznych, a takze nie obejmuje
przypadkow wykonywama swiadczenia osobiscie przez przedsi?biorc? prowadzacego dzialalnosc
gospodarcza

Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo
zamowieh publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na
roboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie nast?pujace uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowieh
publicznych, dokumentowanych za pomoca oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l3):
a) mozliwosc zadania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem

pracownika;

b) mozliwosc zadania innych dokumentow, np. dokumentow

kopii umowy o prac? zatrudnionego

potwierdzajacych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacja o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddzialu
ZUS lub dowodow potwierdzajacych zgloszenie pracownika orzez pracodawc? do ubezpieczeh;

-  zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb?dne do Weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, w szczegolnosci imi? i nazwisko zatrudnionego
o prac?, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowiazkow pracownika.

c) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy
w przypadku powzi?cia watpliwosci co do sposobu zatrudnier

praco"wnika, dat? zawarcia umowy

(PIP) o przeprowadzenie kontroli

:nia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu na kazde wezwanie
Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celtj potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonujacych
w trakcie realizacji umo-wy

na podstawie umowy o prac?.

1w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia

§4

1. Um wa niniejsza b?dzie mogla ulec zmianie w zakresie termiim wykonania umowy w przypadku
wys ̂ ienia nast?puiacych przeszkod w jej realizacji:

01/
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a) w ptzypadku zaistnienia okolicznosci siiy wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niempznosc 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^ane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,
uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

W przypadkach, o ktorych mowa pod lit. a, b lub c o zaistnialych okolicznosciach oraz ich wplywie
na wykonanie umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na

pismie oraz uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie
powoluje si? Wykonawca, oraz jej wplywu na mozliwosc prowadzenia robot.

2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. c)

termin wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb^dny do usuni^cia lub

ust^pienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast^puj^cego po dniu

usuni^cia lub ust^ienia 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 okre^aj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz^cia okresu

zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.

4. Kazdorazowe zawieszenie robot zostanie rowniez odhotowane w dzienniku budowy i potwierdzone

wpisami w kolejnych dniach az do usuni^cia lub ust^ienia przeszkody.

5. Po usuni^ciu lub ust^ieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dz^ pisemny aneks do umowy

wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly

do zakonczenia realizacji umowy z uwzgl^dnieniem liczby dni kalendarzowych trwaj^cego

zawieszenia.

6. Wyst^ienie ktorejkolwiek z przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu

realizacji robot budowlanych jako calosd; przeszkoda moze dotyczyc realizacji pojedynczej pozycji
lub niektorych pozycji szczegoiowego kosztorysu ofertowego, b^dz ich cz^sci, co nie wyklucza

prowadzenia robot budowlanych w innym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia, zapisy ust.
1-5 znajd^ odpowiednie zastosowahie.

7. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku

do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

§5
1. Do przeprowadzenia odbioru i podpisania pfOtoko4u odbioru robot budowlanych, o ktorym mowa

w niniejszej umowie, Zamawiaj^cy upowaznia nast^puj^ce osoby: 1. , tel ,
2  , tel , 3 tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie

dwoch sposrod wskazanych wyzej osob.

Osoby wskazane w zdaniu 1 s^ rowniez odpowiedzialne ze strony Zamawiaj^cego za biez^ce

kontrolowanie przebiegu umowy oraz upowaznione do uzgadniania harmonogramu realizacji robot

budowlanych, a takze 4.0 podpisania innych protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, niz
wskazany w zdaniu 1. D a skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch sposrod wskazanych wyzej osob.
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2. Osobami odpo^wiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokoiow,
0 ktorych mowa'w niniejszej umowie, uzgadniania harmonogramu realizacji robot budowlanych, s^:

1  , tel , 2 , tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie
jednej ze wskazanych osob.

3. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.l-ust.2 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia ztozonego drugiej Stronie umowy.

4. Wykonawca ustanowii na potrzeby niniejszej umowy kietownika budowy w osobie: ,
- nr uprawnieh budowlanych: z dnia ,

- zaswiadczenie i nr wpisu na list? czlonkow samorz^du zawodowego: ,
- tel. kontaktowy:

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedlozyi Zamawiajj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce
uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz zaswiadczenie o wpisie na list? czlonkow wlasciwej
izby samorzf^du zawodowego potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie z okreslonym terminem waznosci
oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

Kierownik budowy posiada uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budowmctwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej.

5. Ewentualna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust.4 b?dzie mozliwa pod warunkiem
posiadania przez nowego kierownika budowy wymaganych uprawnieh. Zmiana taka wymaga pisemnej
akceptacji ze strony Zamawiaj^cego.

6. Kierownik budowy zobowi^zany jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym prowadzic dziennik budowy.

7. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych obj?tych niniejsz^ umow^ przy
zachowaniu warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. 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
nimejszej 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.

9. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si? z klauzula. informacyjna, 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 pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy, w prz3rpadku,
gdy obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy*

*RODO - ro^ort^d^nk Parlamentu Suropejskkgo i Rady (UH) 2016!679 ̂  dnia 27 kwktnia 2016 r. n> sprawk ochrony osob
^  K pr^twarv^ankm danych osohonych i w sprawk swohodnego prr^epiywu takich danych orac^ uchylenia

dyrektyny 951461 WE. (ogdlm rospot^d^enk o ochronk danych) (Ds^ Ur^. UE L119 ̂04.05.2016).
[Zapis s(pstaniepos^stawiony w tresci umowy stosownie do oswiadcs^enia Wykonawy s^wartego w formulars^u ofetfy]

§6
1. Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajduja.cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym

robotami budowlanymi oraz zapewnic.nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uw2gl?dnieniem
przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
oraz rozpor2a.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). Wykonawca dopelni
obowi^zkow w zakresie wymagah dotycz^cych bezpieczehstwa i higieny pracy okreslonych
w dokumentacji oraz SlWiQR. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren
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prowadzonych robot pracownikom prganow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiaj^cego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialn^ (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie
Zamawiaj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem
umowy.

3. Zamawiajq,cy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy teren przeznaczony na zaplecze
socjalno-bytowe.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowi^any jest uporz^dkowac teren budowy oraz
teren zaplecza, o ktorym w ust.3.

5. Wszelkie odpady, materialy rozbiorkowe, w tym gruz, beton, Wykonawca zobowi^zuje sIq w ramach
wynagrodzenia calkowitego umowy wywiezc 1 zutylizowac, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
prawa. Wykonawca na z^danie Zamawiaj^cego zobowi^zuje si? przedlozyc Zamawiaj^cemu dokument
potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

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

7. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wyl^czeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga bezwzgl?dnie
wczesniejszego uzgodnienia z jednym z pracownikow Zamawiaj^cego wskazanych w §5 ust 1 umowy,
tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robot.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urzq.dzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^, fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni
wartosciowe, pochodz^ce z legalnego zrodla. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania
przedmiotu umowy, a takze narz?dzia, sprz?t uzyty do wykonania umowy, b?d^ spelnialy wymogi
i normy okreslone w obowi^zuj^cych przepisach, odpowiadaiy, tam gdzie jest to wymagane,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. /wyroby
budowlane (wbudowane w obiekt budowlany), szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, b?d^ posiadaly dokumenty potwierdzajq,ce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie/. Na z^danie Zamawiaj^cego
Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

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

10. W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (tj. od pon.-pt. w godz. od 8.00 do 16.00) zalecane jest
wyeliminowanie lub istotne ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz?dzi,
utrudniaj^cych prac? i obslug? interesariuszy Slq.skiego OW NFZ (nadmiemy halas i zapylenie).

11. Wykonawca zobowi^zuje si? dostosowac sposob wykonywania umowy do powszechnie lub lokalnie
obowi^zuj^cych przepisow reguluj^cych kwestie zwi^zane z przeciwdzialaniem zagrozeniom,
w szczegolnosci zwiqzane z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem zagrozen
epidemicznych. Jezeli ww. okolicznosci b?d£t wymagaly wyposazenia osob bior^cych udzial
w realizacji umowy w dodatkowe srodki ochronne, w tym w specjalistyczn^ odziez ochronn^
Wykonawca zobowi^zuje si? wyposazyc te osoby w ww. srodki na wlasny koszt.
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§7

Wynagfodzenie umowy
1. Wynagrodzenie z tytuiu niniejszej umowy wynosi ziotych brutto (slownie:

ziotych brutto), zl netto, zgodnie ze szczegolowym
kosztorysem ofertowym stanpwi^cym zakcznik nr 2 do umowy. z zasttzezeniem postanowien §la
umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wykpnawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane zgodnie z umow^.

/W pTzypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisami a podatku od towarow
i using b^dzie spoczywatna Zamawiajqcym ust.l brzmi:

Wynagrodzenie z tytulu niniejszej umowy wynosi u zlotych (siownie:
zlotych), zgodnie ze szczegotowjnn kosztorysem ofertowym stanowi^cym zakcznik nr 2 do umowy.
z  zastrzezeniem postanowien §la umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Wykonawca ptrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane
zgodnie z umow%

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

3. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obj?tych nimejsz^ umow^ bez odr?bnej decyzji Zamawiajf^cego. Kazdorazbwe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

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

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczak zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo

- w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowi^zany b?dzie

odprowadzac Zamawiaj^cy - zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie
netto umowy, w tym takze wartosci, ceny netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie

obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^uj^cej stawki podatku VAT, wydatek
brutto po stronie Zamawiaj^cego nie przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy powi?kszonej

o podatek VAT w wysokosd obowi^uj^cej w dniu ziozenia oferty w zamowieniu nr 20/pn/2020.

W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do
wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto podanych w zal^czniku nr 2 do
umowy, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosd obowi^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie
pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zyde zmiany stawki podatku VAT.

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

§8

Warunki i terminy ptatno^ci

1. Zaplata z tytuiu niniejszej umowy nast^i z dolu, w formie polecenia przelewu, na rachunek

bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni licz^c od daty dostarczenia do
siedziby • Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokoiu

koncowegq, z zastrzezeniem postanowien ust.6-7 oraz ust.8 niniejszego paragrafli.
la. Mechanizm tzw. podzielonej piatnosci, o ktorym mowa w § 15 umowy dotyczy nast?puj^cych

elementow kalkulacji cenowej: (zapis stosownie
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do deklaracji Wykonawcy ria formularzu wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz
podzielona platnosc) - dotyc;^

2. Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
3. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawqr odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miata bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zapiaty.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

5. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzgl?dniac ponizsze dane, a takze — jezeli dotyczy — zapis o
mechanizmie podzielonej piatnosci:

Nabywca:

Narodowj Fundusi^^ Zdroma ̂  siedv^bci Wars^ame,
adres: ul Rakomecka 26130, 02-528 Warss^awa,

NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i platnik dowodu:

^Iqski Odd^al Wojewod^ki Narodowego Fundusv^ Zdroma ̂  siedt^bci w Katomcach,
adres: ul Kossutha 13, 40 -844 Katowice,

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

a) protokoi koncowy, w ktorym b?d^ wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed uplywem terminu piatnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawc? lub przez podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub pelnym obj?ciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
obj?tej piatnosci^ koncowy. *

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

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

9. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT
(tzw. biala lista) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od
towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.).
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§9 .
Platnosci na rzecz podwykonawcow

1. W prz^adku powierzenia przez Wykonawc^ realizacji cz^sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy przy.uwzgl^dnieniu postanowien §2 ust.l3 umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajycego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przysiuguj^cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrocic si? z z^daniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiaj^cego.

3. Zamawiaj^cy niezwlocznie po zgloszeniu z^dania dokonania platnosci bezposredniej za'vidadomi
Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do
zgloszenia 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 zgloszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazaj^cych
zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiaj^cy moze:

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

b) zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wjmagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpHwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nale^,

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

5. Zamawiaj^cy jest zobowi^zany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?ditce przedmiotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturq. VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

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. 3, zawieraj^ce
szczegolowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw i uslug realizowanych przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidlowosci ich
wykonama, oraz co do wjrpelnienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie maj^cym wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosd maj^^cych wplyw na t? wymagalnosc.'

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

9. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeiieli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc
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takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust7, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej piatnosci.

10. Podstaw^ platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^tcego 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 Podwykonawcy,

przedstawiona Zamawiaj^cemu wraz z potwierdzon^ za zgodnosc z oryginalem kopi^ protokolu

odbioru przez Wykonawcy lub Podwykonawcy robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru

dostaw lub uslug.

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

Podwykonawcy bydzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu

opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy i bydzie
dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy

o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub

uslug.

12. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu

s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej platnosci.

13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

w terminie do 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 zaplaty 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 wyi^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 kwot? nalezn^ na podstawie cen jednostkowych
okreslonych niniejsz^ umow^.

16. Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na sum? wi?ksz^ niz 5% wartosci
umowy moze stanowic podstaw? do rozwi^zania umowy w sprawie zamowienia publicznego przez

Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §12 ustl lita 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 C5rwilny.

§10

Zabezpieczenie nale:^ego wykonania umowy

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl,
CO stanowi 5 % ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 20/pn/2020.

bezpieczenie zostalo wniesione w formie:

/]
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2.

3.

4.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do irniowy.
Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostana zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiaj^.cemu przysiuguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c
od dnia podpisania protokolu koncowego. Pozostal^ cz^sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowi^zany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady
(warunkiem zwrotu 30% zabezpieczenia jest uplyw okresu r^kojmi za wady w zakresie wszystkich
elementow przedmiotu umowy).
W okresach przysluguj^cych Zama^aj^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^ito w okresie waznosci
zabezpieczenia.

§11
Gwarancja i r^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie calosci

robot b?d^cych przedmiotem umowy.
2. Wykonawca udziela 36-miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg

okresu gwarancji i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu odbioru robot

budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem 36 - miesi?cznego okresu gwarancji i r?kojmi za wady

licz^c od dnia podpisania protokolu koncowego.
3. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych

(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawni^ si?
w okresie udzielonej gwarancji. Termin konkretnej naprawy lub wymiany kazdorazowo zostanie
wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.

4. Wszelkie koszty zwi^zane z wymiany lub naprawy (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow),

w tym z ewentualnym transportem, instalacj^ ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu najpozniej w dniu podpisania protokotu

odbioru robot budowlanych wszelkie dokiimenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane
s^ postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach

gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie.
6. 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.
7. W przypadku wykrycia wady, o ktorej mowa w ust.6, Zamawiajj^cy zawiadomi o niniejszym pisemnie

Wykonawc? w terminie do 2 dni roboczych licz^c od daty ujawnienia wady, informuj^c jednoczesnie
Wykonawc? o miejscu i terminie ogl?dzin.

8. Zamawiaj^cy sporzq^dzi protokdt z ogl^dzin, w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wskaze
Wykonawcy termin przeznaczony na jej usuni?cie. Protokol z ogl?dzin winien zostac podpisany przez
obie Strony. Usuni?cie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolamie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedmiotu
umowy, Zamawiaj^cemu przysluguj^ nast?puj^ce uprawnienia, przy odpowiednim uwzgl?dnieniu
zasad opisanych w ust.7-8:
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1) jezeli wady zostan^ ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nadaj^ si^ do usuni^da,
Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbioru do czasu usuni^da stwierdzonych wad,
wyznaczaj^c jednoczeSnie termin 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
z przeznaczeniem;

b) Zamawiaj^cy moze tozwi^zac umow^ oraz naliczyc kar? umown^ w wysokosd okredonej
w §12 ustl lita umowy lub za:z^dac wykonania przedmiotu umowy po raz dtugi wyznaczaj^c
w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

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

10. Zobowi^zania z tytuiu gwarancji i r^kojmi za wady zobowi^zuje si? realizowac Wykonawca.
11. Wszelkie zgloszenia (zawiadomienia) w ramach uprawnieh gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz

z tytuiu r?kojmi za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy mogq, bye skutecznie przekazane przez
Zaniawiaj^cego za posrednictwem faksu na numer: lub poczty elektronicznej na adres e-mail:

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

12. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowi^zan z tytuiu gwarancji b^dz r?kojmi za wady, w tym
zwi^zane z wynuan^ lub napraw^ usuni?dem wad (w szczegolnosd koszty robodzny, materialow),
w tym z ewentualnym transportem, instalacj^ ponosi Wykonawca.

13. 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?
zapiadc Zamawiaj^cemu nast?pujjtc^ kar? umown%:

a) w wysokosd 5% wynagrodzenia brutto okredonego w §7 ustl umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwi^ze
umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce rozwi^zanie
umowy rozumiec nalezy raz^ce naruszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce
naruszenie postanowien umowy w szczegolnosd moze zostac uznana koniecznosc wielokrotnego,
tj. wi?cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zapiaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy'przez Zamawiajq.cego lub koniecznosc dokonania takiej zapiaty przez Zamawiaj^cego
na sum? wi?kszq, niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ustl umowy.

b) w wysokosd 50,00 zlotych za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu wynikaji^cego
z §3 ustl umowy, z zastrzezeniem §4 umowy.

c) w wysokosd 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 wysokosd 300,00 Zl za kazdy przypadek braku zapiaty lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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e) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektxi umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

Q  w ■wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia pos-wiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umo"wy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

g) w -wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapiaty (§2 ust.ll) wymaganej przez Zama-wiaj^cego;

h) w -wysokosci 500,00 'zl za kazdy przypadek dopuszczenia do -wykonywania robot budowlanych
obj^tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zama-wiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow^

i) w -wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien niezatrudniania w opardu o umow? o prac? danej osoby
-wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa -wymaga zatirudnienia na podstawie
umo-wy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

j) w -wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ustl2 lit. a lub b;

2. W przypadku, gdy -wysokosc naliczonych kar umo-wnych z tytulow, o ktorych mowa w ust.1 lit. b-j
osi^gnie 5% -wynagrodzenia umo-wy, o ktorym mowa w §7 ust.l umo-wy, Zama-wiaj^cy jest upra-wniony
do rozwi^zania umo-wy oraz naliczenia dodatkowo kary umo-wnej w -wysokosd okredonej w ust. 1 lit
a.

3. Termin zapiaty kary umownej -wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwania
do zapiaty. W razie opoznienia z zapiaty kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umo-wnej moze z^dac odsetek ustawo-wych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia w zaplade
kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu kar^, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosci Wykonawcy, jak^. ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosd
z -wynagrodzenia).

4. Zaplata kary przez Wykonawcy lub potr^cenie przez Zama-wiaj^cego kwoty kary z platnosd naleznej
-Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obo-wi^zku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobo-wi^zah -wynikaj^cych z umo-wy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l lit. e,f,g Zamawiaj^cy nalicza kar? umo-wn^ oraz -wyznacza Wykonawcy
dodatko-wy termin do przedlozenia -wymaganych dokumentow lub do dokonania -wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w -wyznaczonym terminie
Zamawiaj^cy po raz kolejriy nalicza kary umo-wne zgodnie z ust.l lit. e,f,g.

6. W przypadku dopuszczenia do -wykonywania robot budowlanych obj?tych przedmiotem umo-wy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich -wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow^ Zamawiaj^cy nalicza kar?
umo-wn^ zgodnie z ust.l lit. h oraz -wzywa Wykonawc? do usuni?cia takiego podmiotu w -wyznaczonym
terminie. W przypadku nieusuni?cia w tym terminie Zamawiaj^cy nalicza pono-wnie kar? umown^
zgodnie z ust.l lit. h oraz pono-wnie wzywa Wykonawc? do usuni?cia.

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

8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast?puje z ch-wil^ zlozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania
umo-wy. W przypadku rozwi^zania umo-wy Wykonawca otrzyma -wynagrodzenie jedynie za faktycznie
-wykonany zakres umo-wy, na podsta-wie kosztorysu po-wykonawczego sporz^dzonego w oparciu
o inwentaryzacj? robot. W przypadku rozwi^zania umo-wy Zama-wiaj^cy zacho-wuje prawo do roszczeh
z tjrtulu gwarancji i r?kojmi za wady do prac dotychczas -wykonanych.
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9. Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naliczania z tego tytulu kar
umownych.

10. W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej okreslonej w ustl lita
niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
2 tytulu rozwi^zania umowy.

11. 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, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki
uliczne;

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

- o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okoHcznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwloczme poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca oraz jej wplywu na wykonanie umowy.
Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyt^czona rowniez w przypadku, gdy odst^pienie od umowy
b^dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow,
o ktorych mowa w nimejszej umowie, zostaio spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie

Zamawiajitcego.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego pracovraikow
lub osob trzecich w zwi^zku z realizacj^ umowy. W terminie do 3 dni roboczych' licz^c od dnia zawarcia
umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialdnosci i posiadanego
mienia do sumy gwarancyjnej 100.000,00 zl; OC winno zawierac rozszerzenie OC za podwykonawcow,
jezeli Wykonawca b^dzie korzystal z podwykonawcow przy realizacji zamowienia.

§14
Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezppsredni dost?p do urz^dzeh, pomieszczeh Zamawiaj^cego
w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiizah z tytulu gwarancji
i r?kojmi.2a wady, zobowi^zane s% do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych
Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form
przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez
przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonuj^c obowiizki wynikajice z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?d2y Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowiica zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji pouftiej, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia
Zamawiajicego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych
w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor
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Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik 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 trakcle realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si^ z klauzul^ informacyjn^ dotycz^c^ RODO oraz ze wypeinii
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku, gdy
obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez

pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,

o ktorych mowa w §5 ust.l umowy, niezwiocznie po zawarciu umowy.

§15

1.

Mechanizm podzielonej pl'atnosci — jezeli dotyczy

Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotowkowych - polecenie
przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zal^czniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i usiug (Dz.U.2020 poz.106 ze zm.).
Mechanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia

P zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

^ Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemie
^podzielonej platnosci.
4§*§Wyk(gawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc?
^(^ajg&^ch jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym — rachunek VAT.

§16
koricowe

^.J^^^wa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustaws^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.

® Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z uwzgl^dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.
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Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku,
za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa zamowieh publicznych
oraz Kodeksu cywilnego.

Sprawy sporne b^da rozpatrywane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego (Katowice).
Umowe nimejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.
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UWIOWA O ZACHOWANIU POUF=NOSCI 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 petnomocnik:

Pan Piotr Nowak - Dyrektor 6l^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia (pelnomocnictwo nr z dnia - kopia w zaJqczeniu),
zast^powany przez daiszego petnomocnika:

(petnomocnictwo nr z dnia - kopia w zat^czeniu),
zwanym dalej „Zamawiajgcym"

z siedzibq w , adres:
wpisanym do pod nurnerem ; NiP:

REGON: , wysokosc kapitatu zaktadowego: zi
/jezeii dotyczy/,

w  imieniu ktorego dziata: - zwanym daiej
„Wykonawc^",
o tresci nast^pujqcej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest
Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Slqskiego OW NFZ
w Cz^stochowle, zwanej daiej „umowq podstawowq", Strony w ceiu wtasciwej octirony
danych poufnycti udost^pnianych wzajemnie w trakcie reaiizacji umowy podstawowej

postanawiajq, co nast^puje:

§1

liekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „informacje Poufne" oznaczajq one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie iub zapisane

w inny sposob, dotyczqce spraw, planow dziatalnosci Zamawiaj^cego lub

przedsi?wzi§c Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacjq umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawioielami Stron w zwiqzku

z reaiizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie

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

Nie stanowii informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie icfi ujawnienia
Si powszechnie znane lub jawne.

/
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§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiqzuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, wjakiej zostaJy mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wy^cznie na uzytek prowadzonej

wspolpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ si? one w posiadaniu

Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyiqcznie osobom bior?cym udziat

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s?

niezb?dne dia prawidfowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, 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 iub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezb?dne w zwiqzku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowiizuje
si? do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom bioricym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,
ktore okazi upowaznienie Zamawiajqcemu do udziatu w realizacji umowy
podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajqcego Iub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu Iub zniszczenia na wtasny koszt
wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b?dicymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiajqcego.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowiizkow dotyczicych 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 zqdanie Zamawiajicego,
w terminie do 14 dni iicz^c od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy
(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst?pujice po stronie Wykonawcy, w :tym
rowniez podwykonawcpw i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie
zobpwiqzujice ich do zachowania w tajemnipy Informacji Poufnych - wedtug wzoru

y
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okreslonego w zatqczniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiqzuje sif ztozyc Zamawiajqcemu przed przystqpieniem

do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osobq. Obowi^zek powyzszy

dotyczy w rbwnym stopniu osob wykonujqoych czynnosci zwi^zane z wypetnianiem

zobowi^zah 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 wysokosci 50% (stownie: pi^cdziesi^t procent) wynagrodzenia

catkowitego brutto wskazanego w § 7 ust,1 umowy podstawowej.

5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach pgolnych,

odszkodowania za zawinione wytqcznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji
Foufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej karp umown^, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Stronp poszkodowan^ z tego tytutu, przekraoza wysokosc kary
umownej, o ktorej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

6. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez caty

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasnipciu,
a takze w okresie gwarancji i rpkojmi, bez wzgipdu na podstawp prawn^
(tak kontraktowq, jak i deliktowq) i przyczynp tej odpowiedziainosci, ograniczona jest
do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedziainosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umysinej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgipdnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
7. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej iub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowiqzani przez Wykonawcp do przestrzegania zobowiqzan wynikajqcych
z niniejszej umowy.

§3

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

2. Jezeii Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa iub wezwania sqdu bqdz
innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkoiwiek Informacji Poufnych,
niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiqzany na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa, wezwania sqdu
lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wytqcznie w zakresie wymaganym
prawem oraz zobowiqzany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow maj^cych
na celu upewnienie sie, ze informacje Poufne sq traktowane jako poufne.

a 3 z



Nr zamowienia: 20/pn/2020 zat^cznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufno^ci w NFZ

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh nipiejszej umowy

przez swoich pracownikow bqdz 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 zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, ztym

ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej
umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czajqc okresu gwarancji 1 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
Strony poddajq pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,
wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiajqcego s^dowi
powszechnemu.

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

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zatqcznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania
poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ cz^sc.

1.

2.

§10

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

ZAMAWIAJACY

naczelntk
Wydz/aJuArjministTacyjno-GospodarczegoSIgskiego Oddxiyhi Wojcvvodxkici'o
Narod

icgo
owcgo

Norodowe3

kierownik
rtiivi/^nsvliz

ialu V/
,u Zdrowia

Krz\sztof Wojcik

WYKONAWCA

RA' PR

jYjgr Terss



Nrzambwienia: 20/pn/2020 -zai^cznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnp6ci w NFZ

Zatacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi? i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujqc w dniu Wykonawc? podczas
realizacji umowy na Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Sl^skiego
OW NFZ w Cz^stochowie, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowiqzuje
si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

. w jakiej zostafy mi przekazane;

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

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzane z reaiizacji
umowy.

Miejscowosc, data Czyteiny podpis

Uzdowsi<3

r



KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZACA PRZETWARZANJA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
NAROPOWY FUNPUSZ ZDROWIA W ZWI^ZKU Z ZAWARCIEM WMSS

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
rozpor^dzenie o ochronie danych - RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

lesi. B
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 adrainistratora; 02-528 Warszawa, ul, Rakowiecka 26/30
■ za pomoc4 platformy ePUAP; NFZ-Centrala/SkrytkaESP
■ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu 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?pujqcy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: j.w.
■ za pomocq platformy ePUAP: j.w.
' e-mailem: iod@nfz.gov.pl

va .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zaiwarcia i
realizacji zawartej umowy.

Podstawq prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczegolnosci:
■ Rozporz^dzenie 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, w tym art. 6 ust. 1 lit b) i c);
■ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂ wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 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 wrze^nia 1994 r, o rachunkowosci;

■ ustawa z dnia 6 wrzesnia2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;
■ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
ri ODBIolSpifP^lB^Pl
Odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ by<5 osoby lub podmioty posiadaj^ce upowaznienie do
pozyskiwania danych osobowych na postawie przepishw prawa powszechnie obowiqzuj^cego (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 mogq zostac przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osoboviych zawarl umow?
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pahstwa dane osobowe mog^ bye rowniez przekazywane
do pahstwa trzeciego na podstawie obowi^2aij4cych przepishw prawa powszechnie obowiazujacego.

Pahstwa dane osobowe b?d^ przechowywane przez okres niezb?dny na potrzeby realizacji ustawowych
zadah Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeh oraz zadah wynikajgcych 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 przysluguje prawo do:

c



■ dost^pu do tre^ci swoich danych dsobowych;
■ sprostowania danych osobowych;

■ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

■ wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.

Kazde z w/w z^dah .zostanie rqzpatrzone zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony psob ■fi2ycznych w zwi^zku z przetw^'^iem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych).
iBffiORMACJA O WYMOGU PODANIA DANY< II 1
Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale moze wynikac z przepisow. prawa
powszechnie obowi^zuj^cego, a ich nie podanie uniemozliwi zawarcie i realizacj? umowy.

W ZAKUrSTK 7;4TTO^^ATYZO^VA^TGO POPEJiVIOWAMA DrXYZ.TT

Panstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rdwniez profilowania.

iJzdoWSi<^ ^



Nr zambwienia; 20/pn/2020.
wz6r oSwiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufno^ci.

(imif i nazwiskq)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE
o zobowi^zaniu do zachowania poufnoSci

dia pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Slqskiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Pouftiych, zobowi^zuje
si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Sl^skiego OW NFZ
w Cz?stochowie w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasni?ciu lub rozwi^aniu umowy,
niezale:mie od formy, wjakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy wylqcmie w celu
realizacji umowy. ,

miejscowoid, data c^telny pqdpis



Nrzamowienia: 20/pn/2020 wzor informacji, o ktorej mqwa w art. 91 ust3a pzp

oraz podzielona pfatno§6

I. Informuj?, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* dp powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajpcego obowl^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usiug. W zwi^zku z niniejszym wskazujp

ponizej:

a) nazwp (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/swiadczenie bpdzie prowadzic

do povystania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

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

netto:

II. InformujQ, iz zaptata winna zostac dokonana:
w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) -bez zastosowania** mechanizmu podzielonej ptatnbsci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi sip do nastppuj^cych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zatqcznik, zawierajqcy wykaz towarow lub ustug)

Zob. zafqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i usfug.

Data

Imip i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

podpts

mgr Teres
Uzdowska



Nr zamowienia: 20/pn/2020 wz6r oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca;

Nazwa /Firma:

Adres:

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

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Roboty remontowo-malarskie
w budynku Delegatury Sl^skiego OW NFZ w Cz^stochowie nr zamowienia 20/pn/2020,
prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki, oswiadczam, co
nast^puje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY

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

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

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na
podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci s^astosowanie podstawy
n^klucv(ema sposrod wymiemonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustau^ Psp). '

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^
wystarczajace do wykazania jego rzetelnoki, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznanq,. krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami sdgania
oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postQpowaniu
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^i okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

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



Nr zamowienia: 20/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

2) OSwiadczam, iz spetniam warunek udziatu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego

doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy
na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5. lat przed uplywem terminu skiadania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty

ogolnobudowlanej (zakonczonej) w tym malarskiej.

Szczegoly dotycz^ce warunkow udziatu w post^powaniu opisuje SIWZ.

II. O^WIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KT6REG0 ZASOBY POWOLUTE SI^

WYKONAWCA*

*jezeli dotyczy

Oswiadczam, ie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w post^powaniu okre£onego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej (posiadanie
wymaganego doswiadczenia) nast^puj^cego podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/finna otaz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od

podmiotu/

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

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktorych zdolnosc zawodow^
(doswiadczenie) powoiuj? si? wniniejszym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia
z postQpowania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ustl pkt 13-22 pzp, oraz,
ze podmiot/ podmioty "te speiniaj^ w zakresie, w jakim powotuj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^,
warunek udziatu w post?powaniu.

OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaty przedstawione z petn^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl%d przy przedstawianiu informacji.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

mgr Tedsss Uzaowska



Nr zamowienia: 20/pn/2020 wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa

OSWIADGZENIE O PRZYNALE^NOSCI ALBO BRAKU PRZYN^EZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadbzenie 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 ustS
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej gmpy kapitalowej z innym
Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu na.

Przez grup^ kapitalow^ - 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 z pozn. zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,

■ ktorzy kontrolowani.w spos6b bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc^, w tym rowniez
tego przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfzr
katowice.pl o Wykonawcach, -ktorzy ziozyli oferty na Roboty remontowo-malarskie w budynku
Delegatury ̂ l^skiego OW NFZ w Cz^stochowie

1. - oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gnipy - kapitalowej, o ktorej mowa

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

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej grtipy kapitalowej, o ktorej mowa

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

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albp II

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

Imi^ i nazwisko upe^nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

^ Teresa uzdowska



Mr zamowienia: lO/pn/2020 zafqcznik do SIWZ

TEKST ROZPORZ^DZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

Z DNIA 13.07.2001 r. W SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWAIMIA OBIEKTOW I ROBOT

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

*zr6dfd: Legalis CM, Beck

T^esa



Dziennik Ustaw Nr 80 — 5925 — Poz. 867

867

ROZPORZADZEIMIE MIPJISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 13 lipca 2001 r.

w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442,
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348
1 Nr 160, poz. 1085, z 1998 r, Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852
1 Nr 120, poz. 1268) zarzqdza si§, co nast^puje:

§ 1.1. Rozporzqdzenie okresia jednolite dia wszyst-
kich jednostek gospodarczych metbdy kosztorysowa
nia obiektow i robot budowlanych, wtym rodzaje kosz-
torysow i podstawy loh sporzqdzanla.

2. Rozporzqdzenle stosuje si§ do kosztorysow sta-
nowiqcych kalkulacjg can na obiekty i roboty budowla-
ne, opracowywanych przez wykonawcow robot na zq-
danie zamawiajqcego.

3. Rozporzqdzenia nie stosuje si? przy sporzqdza-
niu kosztorysow;

1) opracowywanych na etapach poprzedzajqcych
opracowanie dokumentacji projektowej,

2) dotyczqcych obiektow i robot wykonywanych w ra-
mach eksportu budownlctwa,

3) dotyczgcych obiektow i robot wykonywanych na
podstawie umow mi?dzynarodowych.

§ 2. Uzyte w rozporzqdzeniu okreslenia oznaczajq;

1) katalogi — pubiikacje zawierajqce jednostkowe na-
ktady rzeczowe,

2) jednostkowe nakfady rzeczowe — naktady rzeczo
we czynnlkow produkcji: robocizny (n^.), materia-
tow {n ) oraz pracy sprz?tu i srodkow transportu
technologicznego (Og), uj?te w katalogach lub usta-
lone na podstawie analizy indywidualnej,

3) dokumentacja projektowa — wymagany odr?bny-
mi przepisami projekt budowlany wraz z opisami
i rysunkami nlezb^dnymi do reallzacji robot, w ra-
zie potrzeby uzupetniony szczegotowymi projekta-

mi, lub opis zawierajqcy okreslenie rodzaju, zakre-
su 1 standardu wykonania robot, wynikajqcy z in-
wentaryzacji lub protokotu typowania robot,

4) specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych — opracowanie zawierajqce zbiory
wymagah w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujqce w szczegoinosci wyma-
gania w zakresie wta^ciwo^ci materiatow, wyma-
gania dotyczqce sposobu wykonania i oceny pra-
widtowosci wykonania poszczegOlnych robot,
okreslenie zakresu prac, ktore powinny bye uj?te
w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru,
wskazanie podstaw okreslajqcych zasady przed-
miarowania, a w przypadku braku podstaw —opis
zasad przedmiarowania,

5) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania — ustalo-
ne przez zamawiajqcego dane techniczne, techno-
logiczne i organizacyjne nieokresione w dokumen
tacji projektowej i specyfikacji technicznej wykona
nia i odbioru robot budowlanych, a majqce wptyw
na wysokosc ceny kosztorysowej, oraz ustalone
przez zamawiajqcego wymagania dotyczqce me
tod i podstaw opracowania kosztorysu, w szczegoi
nosci w zakresie formuty kalkulacyjnej oraz pod
staw ustalania cen jednostkowych lub jednostko-
wych naktadow rzeczowych i podstaw cenowych,

6) dane wyjsciowe do kosztorysowania — uzgodnio-
ne, w formie protokotu, mi?dzy wykonawcq i za-
mawiajqcym dane techniczne, technologiczne i or
ganizacyjne oraz inne niezb?dne do kalkulacji kosz
torysowej ustalenia dotyczqce metody kalkulacji,
formuty kalkulacyjnej oraz podstaw ustalenia cen
jednostkowych lub jednostkowych naktadow rze
czowych i podstaw cenowych,

7) przedmiar robot — opracowanie obejmujqce zesta-
wienie planowanych robot w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegotowego opisu robot
lub szczegotowy opis robot obejmujqcy wyszcze-
golnienie i opis czynnosci wchodzqcych w zakres
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robot, sporzqdzone przed wykonaniem robot na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i Odbioru robbt,

8) obmiar robot — opracowanie obejmujqce zakres
okreslony w pkt 7, sporz^dzpne po wykonaniu ro
bot na podstawie ksi^gi pbrniaru,

9) koszty posrednie — sktadnik kalkulacyjny cany
kosztorysowej, uwzglpdniaj^cy nleuj^te w kosz-
tach bezposrednich koszty zaiiczarie zgodnie z od-
rpbnymi przepisami do kpsztow uzyskania przy-
chodow, w szczegolnosci koszty ogolne budowy
oraz koszty zarzqdu.

§ 3. Kosztorysy opracowuje sip metodq kalkulacji
uproszczonej lub szczegotowej.

§ 4.1. Kalkulacja uproszczona polega na obiiczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow ustalonych
jednostek przedmlarowych i ich cen jednostkowych,
z uwzglpdnieniem podatku odtowarow i ustug (VAT) —
wedtug formuty:

gdzie:
C|^ —oznacza cenp kosztorysowq,
L —oznacza liczby ustalonych jednostek przedmia-

■ rowych,
Cj — oznacza ceny jednostkowe dia ustalonych jed

nostek przedmiarowych,
Py — oznacza podatek od towarow i ustug (VAT).

2. W zaieznosci od ustalonych jednostek przedmia
rowych kalkulacjp uproszczonq stosuje sip przy uzyciu
nastppujqcych rodzajow cen jednostkowych:

1) robot,

2) asortymentow robot,

3) czpsci obiektow,

4) obiektow.

3. W przypadku braku w zatozeniach lub danych
wyjsciowych ustaleh dptyczqcych odrpbnej — poza ce-
nq jednostkowq — kalkulacji szczegotowej wyszczegpl-
nionych elementow kosztow, cena jednostkpwa
uwzglpdnia wszystkie koszty. robocizny, materiatow,
pracy sprzptu i srodkow transportu technologicznego
niezbpdnych do wykonania robot dbjptych danq jed-
nostkq przedmiarowq oraz koszty posrednie i zysk.

4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji
uproszczonej nie uwzglpdniaj^ podatku od towarow
i ustug (VAT).

§ 5.1. Kalkulacja szczegotowa polega na obiiczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy ijoczynow: ilosci ustalo
nych jednostek przedmiarowych, jednostkowych na-
ktadow rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpo-
wiednio kosztow materiatow pomocniczych nieobjp-
tych naktadami rzeczowymi, kosztow posrednich i zy-
sku, z uwzglpdnieniem podatku od towarow i ustug —
wedtug formuty;

Ck = 2 L * (n * c + Kpj + Zj.) + Py

lub

Ck = 2(L*n*c) + Kp + Z+Py
gdzie:
C[^ — oznacza cenp kosztorysowq,
L  — oznacza ilosc ustalonych jednostek przedmia

rowych,
n  — oznacza jednostkowe naktady rzeczowe: robo

cizny ̂  n^, materiatow — n^, pracy sprzptu
i srodkow transportu technologicznego — n^,

c  —oznacza ceny jednostkowe czynnikoW pro-
dukcji obejmujpce: godzinowq stawkp roboci
zny kosztorysowej — C^, ceny jednostkowe
materiatow — C^, ceny jednostkowe maszy-
nogodziny pracy sprzptu i srodkdw transpor
tu technologicznego — Cg,

n*c —oznacza koszty bezposrednie na jednostkp
przedmiarowq obliczone wg wzoru:
n * c = 2n^ * C, + Z(n^ * + Mpp + Sng * Cg

IVlpj —oznacza koszty materiatow pomocniczych na
jednostkp przedmiarow^,

Kp — oznacza koszty posrednie,
Kpj —oznacza koszty posrednie na jednostkp przed-

miarowQ,
Z  — oznacza zysk kalkulacyjny,
Z; — oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkp przed-

miarowq,
— oznacza podatek od towarow i ustug (VAT).

2. Koszty materiatow pomocniczych oblicza sip ja
ko iloczyn wskaznika kosztow materiatdw pomocni
czych i podstawy ich naliczania.

3. Koszty posrednie w kosztorysle oblicza sip jako
iloczyn wskaznika kosztow posrednich i ustalonej pod
stawy naiiczania lub ustala kwotowo na podstawie pre-
liminarza.

4. W kalkulacji szczegotowej ujmuje sip koszty
wszystkich materiatow, ktore zgodnie z ustaleniami
stron sq uwzgipdniane w kosztorysie. Materiaty wytg-
czone z kosztorysu nie wchodzq w zakres ceny koszto
rysowej i se rozliczane odrpbnie.

§ 6.1. W zaieznosci od przeznaczenia nalezy postu-
giwac sip jednym z nastppujqcych rodzajow kosztory-
sow:

1) ofertowym,

2) zamiennym,

3) powykonawczym.

2. Kosztorys ofertowy stanowi kaikulacjp ceny ofer-
ty i jest przygotowywany przez wykonawcp przed wy
konaniem robot.

3. Kosztorys zamienny stanowi kaikulacjp dIa usta-
lenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest przygoto
wywany przez wykonawcp po wykonaniu robot jako
propozycja zmian kosztorysu ofertowegp z uwagi na
zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek
przedmiarowych.
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4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacj? dia
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane ro-
boty, w przypadku gdy nie jest bpracowany kosztorys
ofertowy, i jest sporzqdzany przez wykonawc? po wy-
konaniu robot.

§ 7. 1. Podstawy sporzqdzania kosztorysu oferto-
wego stanowi^:

1) dokumentacja projektowa,

2) przedmiar robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych,

4) zatozenia wyj^ciowe — przy przetargowych trybach
udzielenia zamowienia lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania — przy bezprzetargowych try-
bach udzielenia zamowienia,

5) ceny jednpstkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 —
dIa kalkulacji uproszczonej,

6) jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w katalo-
gach lub ustalone na podstawie analizy indywidu-
alne] — dia kalkulacji szczegbtowe],

7) ceny jednostkowe czynnikow produkcji (C^, C^, Cg)
oraz wskazniki kosztbw materiatbw pomocniczycn,
kosztow posrednich i narzutu zysku — dIa kalkula
cji szczegotowej,

8) obowlqzujqce na podstawie odrpbnych przepisow
zasady obliczania podatku od towarow i ustug.

2. Podstawy sporzqdzania kosztorysu zamiennego
stanowi^:

1) dokumentacja budowy— ksipga obmiaru i dzien
nik budowy,

2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych
lub jednostkowych naktadow rzeczowych oraz cen
czynnikow produkcji i wskaznikow.

3. Podstawy sporzqdzania kosztorysu powykonaw-
czego stanowiq:

1) dokumentacja budowy, ktora obejmuje dokumen-
tacjp projektowq, dziennik budowy i ksipgp obmia-
r6w, protokoty odbiorow cz§sciowych i konco-
wych, operaty geodezyjne, a w przypadku realiza-
cji obiektbw metodq montazu — takze dziennik
montazu,

2) protokot danych wyjsciowych do kosztorysowania,

3) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2,
okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole da
nych wyjsciowych do kosztorysowania — w meto-
dzie uproszczonej,

4) jednostkowe naktady rzeczowe, ceny jednostkowe
czynnikow produkcji, wskazniki kosztow materia
tbw pomocniczych, kosztbw posrednich i narzutu
zysku okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole
danych wyjsciowych do kosztorysowania — w me-
todzie szczegbtowej,

5) obowiqzujace na podstawie odrpbnych przepisbw
zasady oljiczania podatku od towarbw i ustug.

§ 8. 1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji
metod^ uproszczon^ ustala sl§ na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robbt,

2) publikowanych informacji o cenach jednostko
wych,

3) dwustronnych negocjacji.

2. 0 wyborze rodzaju cen jednostkowych stosowa-
nych w kalkulacji oraz podstaw ich ustalania decydujq
postanowienia zafozen lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania.

§ 9. 1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny
ujpte w katalogach lub obliczone na podstawie analizy
indywidualnej okreslajq iiosci roboczogodzin dotyczq-
ce wszystkich czynnosci, ktbre sq wymienione w szcze-
gbtowych opisach robbt wyszczegblnionych pozycjl
kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci po-
mocnicze.

2. Jednostkowe naktady rzeczowe materiatbw uj§-
te w katalogach lub obliczone na podstawie analiz in-
dywidualnych okreslajq iiosci wyszczegblnionych ro-
dzajbw materiatbw, wyrobbw lub prefabrykatbw nie-
zbgdnych do wykonania robbt obj§^ch wyszczegbl-
nionymi pozycjami kosztorysowymi, z uwzgl^dnie-
niem ubytkbw i odpadbw w transporcie i w procesie
wbudowania.

3. Jednostkowe naktady rzeczowe pracy sprz^tu
i srodkbw transportu technologicznego uj§te w katalo
gach lub obliczone na podstawie analizy indywidualnej
okreslaj^ iiosci maszynogodzin pracy wymienlonych
jednosteksprz§towych, nlezb?dnych do wykonania ro
bbt obj§tych wyszczegblnionymi pozycjami kosztory
sowymi, z uwzgl^dnieniem przestojbw wynikaj^cych
z procesu technologicznego.

§ 10. 1. Godzinowa stawka robocizny kosztoryso-
we] obejmuje wszystkie sktadniki zaiiczane do wyna
grodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wyna-
grodzen, a w szczegblnosci:

1) ptace zasadnicze,

2) premie regulamlnowe,

3) ptace dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki re-
gulaminowe),

4) ptace uzupetniajqce {wynagrodzenia za uriopy i in
ne ptatne nieobecnosci, zasitki chorobowe, odpra-
wy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

5) obligatoryjne obciqzenia pfac,

6) odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjal-
nych.

2. Ceny jednostkowe materiatbw przyjmuje si§tqcz-
nie z kosztami zakupu, bez podatku od towarbw i ustug,
z wyj^tkiem przypadkbw, gdy wykonawca lub objgte
kosztorysem roboty sq zwolnione z tego podatku.
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3. Cena jednostkowa maszynogodziny pracyjedno-
stek sprz§towych lub srodkow transportu technolo-
gicznego obejmuje:

1) kosztorysowq cen§ pracy jednostki sprz^towej lub
transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzgl^dniajqce koszty prze-
wozu sprz^tu lub srodkow transportu z bazy na bu-
dow§ i z powroterri, montaz i dembntaz na miejscu
pracy albo przezbrojenie.

§ 11. 1. Ceny jednostkowe czynnikow produkcjl
ustala si@ na podstawie;

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach rynkdwych
czynnikow produkcji,

3) dwustronnych uzgodnien.

2. 0 wyborze sposobu 1 podstawy ustalenia cen
jednostkowych czynnikdw produkcjl decydujq posta-
nowienia zatozen lub danych wyjsciowych do koszto-
rysowanla.

§ 12. 1. Wskazniki kosztow materlatow pomocni-
czych ustala sl§ na podstawie;

1) katalogow lub innych publikowanych informacji,

2) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

3) dwustronnych uzgodnien.

2. Wskazniki kosztow posrednich ustala sie na pod
stawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji,

3) dwustronnych uzgodnien.

3. Zysk w kosztorysie przyjmuje sie kwotowo lub
oblicza jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podsta
wy jego naliczania.

4. 0 sposobie kalkulacji kosztow posrednich i zy
sku, wysokosci wskaznikow oraz podstawie naliczania
kosztow posrednich i zysku decydujs postanowienia
zatozen lub danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 13. 1. Kosztorys obejmuje;

1) strong tytutowq,

2) ogolne charakterystyke obiektu budowlanego lub
robot budowlanych,

3) przedmiar lub obmiar robot,

4) kalkuiacje metodg uproszczonq lub metode szcze-
gotowq,

5) zafqczniki do kosztorysu:
a) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania lub

protokot danych wyjsciowych do kosztorysowa
nia.

b) w miare potrzeby, analizy dotyczqce indywidual-
nego ustalania jednostkowych naktadow rzeczo-
wych, kalkulacje wtasne wykonawcy robot oraz
preliminarz kosztow posrednich.

2. Strona tytutowa kosztorysu zawiera:

1) okreslenie rodzaju kosztorysu,

2) nazwe przedmiotu kosztorysowania,

3) okreslenie lokalizacji budowy,

4) nazwe i adres zamawiajqcego,

5) nazwe i adres jednostki opracowuj^cej kosztorys,
nazwiska z okresieniem funkcji osob, ktore sporzg-
dzity kosztorys, oraz ich podpisy,

6) cene kosztorysowq,

7) date opracowania kosztorysu,

8) nazwe jednostki, ktora wykonuje roboty lub oferu-
je ich wykonanie,

9) ewentualnie klauzule o uzgodnieniu kosztorysu
przez zamawiajqcego i wykonawcf.

3. Ogolna charakterystyka obiektu lub robot zawie
ra krotki opistechniczny wrazz istotnymi parametrahii,
ktore okreslajq wielkosc obiektu lub zakres robot bu
dowlanych.

4. Przy sporzgdzaniu przedmiaru lub obmiaru robot
najezy kierowac si? przyjetyml zasadami obliczania ilo-
sci robot podanymi w katalogach, innych ustalonych
przez strony publikacjach lub w spec^ikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru robot.

5. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujq-
cy w kalkulacji szczegotowej posiada swbj^ identyfika-
cje w postaci podania podstawy jego ustalenia.

6. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone
w kosztorysie zaokrqgia si? do petnych groszy.

7. 0 ostatecznej formie i szczegotowym zakresie
kosztorysu decyduje w odniesieniu do kosztorysu ofer-
towego zamawiajqcy — wzatozeniach yvyj^cibwych do
kosztorysowania, a w wypadku pozpstatych rodzajow
kosztorysow — zamawiajgcy i wykonawca w wyniku
dwustronnych uzgodnien — w protokole danych wyj
sciowych do kosztorysowania.

§ 14. Skutki kosztowe warunkpw wykonywania ro
bot odbiegajqcych od przeci§tnych uwzglednia sie
w kalkulacji uproszczonej w cenach jednostkowych,
a w metodzie szczegotowej — w naktadach rzeczo-
wych, stawkach robocizny kosztorysowej, kosztach po
srednich lub zysku.

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

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;
J. Kropiwnicki


