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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZteTARG NIEOGRANICZONY

Robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP
w biidynku delegatury Sl^skiego OW NFZ w. Rybniku

zat^cznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamowienia

3. formularz opis rownowamosci

4. dokumentacjaprojektowa, naktor^skladaj^ si?:

a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak; Szaraniec;

b) przedmiaiy robot

5. Specyfikacjatechnicznawykonaniaiodbioru robot budowlanych(STWIOR)

6. pozwolenie Sl^skiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Katpwicach Nr K/989/2019

zdnia 31.07.2019

7- decyzja Prezydenta Mi^ta Rybiiik Nr 998/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r.
8. wzor umowy

9. zalqcznik nr 3 do umowy (wzor Umowy o zachowaniu poufhosci w NFZ) oraz zat^cznik nr 4 do

umowy - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem-

oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufiiosci

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

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

12. wzor oswiadczenia grupa kapitalowa

13. tekst rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r..

w sprawie metod kosztoiysowania obiektdw i robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. i867)

data i podpis:

Narodowego
.  tAH-.
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pa Dyrektora
t Wpjew6dzkiego

hinza Zdrowia w Kaiowicach, « ^
fCA dyrektora 78, 06. 7m
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I. Nazwa (firma'^ oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fimdusz Zdrowia, ̂ Iqski Oddzial Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfe-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia 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.).

Warto^d zamdwienia jest mniejsza nfe rdwnowarto^d kwoty 5.350.000 euro.

Numer postfpowania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 5/pn/2020. Wykonawcy we wszelkich

kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni sq o powolywanie si? na ww. numer.

Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Wanmkdw Zamdwienia" zwanej dalej takie „SIWZ" mowa jest
0 "pzp" lub „ustawie", naleZy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych.
Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", naleZy przez to rozuriiied Sl^ski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (zwany rdwnieZ Slqskim OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleZy
przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest
0 „rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale^ przez to rozumied rozporzqdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze zqdad zamawiajqcy od wykonawcy
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

in. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP
w budynku delegatury l^l^skiego OW NFZ w Rybniku, zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym
w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.

Kod WsndlnegQ Slownika Zamdwied CCPV):

31625200-5 Systemy przeciwpoiarowe;

45312100-8 Instalowanie przeciwpoiarowych systemdw alarmowych;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45315600-4 Instalacje niskiego napi?cia;

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw.

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada si?:
1) formularz opis przedmiotu zamdwienia;

2) dokumentacja projektowa, na ktdrq skladaj^ si?:
a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec;
b) przedmiary robdt;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbiom robdt budowlanych (w skrdcie: STWiOR);
4) pozwolenie Sl^skiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Katowicach Nr K/989/2019 z dnia 31.07.2019 r.;
5) decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r. — zatwierdzenie projektu budowlanego

i udzielenie pozwolenia na budow?.
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Opis przedmiotu zamdwienia okreSla standardy jakoSciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust2a pzp.

Uwaga!

W formulary opis przedmiotu zamdwienia Wykonawca jako treSd oferty winien podad nazwf producenta
oferowanego systemu oraz nazw^ modelu centrali oferowanego systemu alarmowego przeciwpoiarowego SAP.

• Uszczegdlowienie i kpnkretyzacj? dokumentacji prbjektowej oraz STWIOR stanowi^ wz6r umowy oraz
formularz opis przedmiotu zamdwienia. W razie wqtpliwo^ci Wykonawca zwiqzany jest tre^ci^ wzoru umowy oraz
formularza opis przedmiotu zamdwienia.

•Wykonawca winien niezwlocznie zgtosid Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwo^ci odnosz^ce si?
do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczegdlno^ci wszelkie
dostrzeZone bt?dy, wewn?trzne sprzecznoSci, niezgodno^ci, czy niekonsekwencje.
•W przypadku jakichkolwiek pytan b^d^ wqtpliwo^ci, Wykonawca winien na podstawie art.38 ustl ustawy Prawo
zamdwied publicznych zwrdcid si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyjaSnienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy
udzieli wyjafinien zgodnie z procedure okre^Ionq w przepisach cyt. ustawy.
Uwaga! Autorzy dokumentacji projektowej oraz STWiOR nie sq upowainieni do udzielania jakichkolwiek
informacji Wykonawcom.

Informuje si?, ii budynek Sl^skiego OW NFZ w Rybniku co do zasady jest ogdinie dost?pny. Istnieje zatem
mozliwoSd dokonania przez Wykonawc? ewentualnych ogI?dzin we wiasnym zakresie. Niemniej jednak w zwigzku
z obecnie ogioszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii podaje si? numery telefondw w celu
wcze^niejszego ustalenia terminu ogl?dzin:
tel. 32 735 16 42 lub

tel. 32 735 16 38.

Podczas ogI?dzin danego obiektu nie udzielane Wykonawcom zadne informacje. Sposdb kontaktowania si?
z Zamawiajqcym okre^la pkt VII SIWZ.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreSlonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.
Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okre^la tak2e:

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, ktdrych
niespehiienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajqcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sq dostawy lub ushigi, ktdre, z uwagi na
warto^d lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegaj^ obowiqzkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.
Wzdr umowy okre^la zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robdt budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowi^zek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi nie dotyczy
umdw o podwykonawstwo o warto^ci mniejszej nit 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy - ceny
oferty), a takZe umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot jest inny nit polegaj^cy na dostawie systemu
alarmowego przeciwpoZarowego SAP. Wylqczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajqcym, nie dotyczy umdw
o podwykonawstwo o warto^ci wi?kszej niZ 50.000,00 ziotych (brutto).

3. Rozwi^zania rdwnowaZne.

Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostajq
rozwi^zania rdwnowaZne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy „lub rdwnowaZne".
Zgodnie z art.30 ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwi^zania rdwnowaZne opisywanym przez
Zamawiaj^cego, jest obowiqzany wykazad, ze oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spelnia wymagania
okre^lone przez Zamawiaj^cego.
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Spelnienie wanmku r6wnowa^o^ci Wykonawca zobowi^any jest wykaza6 na wypebiionym, podpisanym

i zal^czonym dp oferty formularzu opis rdwnowazno^ci. Formularz opis rdwnowamo^ci nale^ wypeinid przy

uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszej SIWZ, a tak^e w tre^ci samego formularza.

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwo^d zaoferowania rozwi^zan (norm) rdwnowaiaiych w odniesieniu do norm, w tym

PN-IEC, PN-HD, PN-EN, PN-N, NSEP, PKN-CEN/TS; PN-IEC/TS, BN, PN-E wskazanych w SIWZ, w tym w

dokumentacji projektowej bqdz w STWiOR.

Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwi^ania r6wnowa2ne opisywanym przez ZamawiaJ^cego, jest obowiqzany

wykazad, ie oferowana przez niego robota budowlana spelnia wymagania okre^lone przez Zamawiaj^cego.

W tym celu Wykonawca winien wypelnid i zalqczyd do formularza oferty formularz opis rdwnowaznoSci.

Wykonawca wypehiiajqc formularz opis rdwnowaino^ci winien:

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

b) podad opis oferowanego rozwi^zania rdwnowainego w odniesieniu do normy wskazanej w SIWZ.

Opis oferowanego rozwigzania rdwnowa^ego winien wykazad (udowodnid) rdwnowa^oSd rozwiqzania, ktdre
winno byd na poziomie nie gorszym ni^ normy wskazane w SIWZ.

Uwaea: Tam, gdzie w SIWZ pojawia si? odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje si?, ii. odniesieniu takiemu

towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowaine" - dopuszcza si? rozwiqzania rdwnowaine do opisanych w SIWZ.

Formularz opis rdwnowaSnoSci naleiy wypelnid i podpisad w przypadku oferowania rozwi^an r6wnowai:nych.
Niewypelnienie h^d± niezalqczenie do oferty formularza opis rdwnowaimo^ci oznacza, it Wykonawca oferuje
normy (rozwi^nia) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Uwaga: Uiycie w SIWZ okreSIenia POLON Alfa 3800 nie stanowi wskazania znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia, zrddla lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ushigi dostarczane przez
konkretnego wykonawc?. Wskazanie ww. nazwy dotyczy posiadanej przez Zamawiaj^cego centrali, na ktdrej
bazuje aktualnie zainstalowany system wykrywania i sygnalizacji po5:aru.

Opis przedmiotu zamdwienia nie narusza zatem normy art. 29 ust.3 pzp.

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prac? Cart. 29 ust.3a pzp*)

Zgodnie z art. 29 ust.Sa pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamdwienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc^ na podstawie umowy o prac^ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji 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 2019 r. poz. 1040, ze zm.).

Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?
wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia (umowy), ktdre opisano
w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robdt, a takte w STWiOR, wykonywane bezpoSrednio przez
pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania
robdt budowlanych (ushig) obj?tych przedmiotem zamdwienia, mi?dzy innymi roboty instalacyjne oraz
demontaZowe, z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

PowyZszy wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez kierownika budowy bqdz inne osoby pelni^ce samodzielne funkcje techniczne

(y



Nr zam6wienia: 5/pn/2020

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a takie nie obejmuje. przypadkdw
wykonywania ̂wiadczenia osobi^cie przez przedsi?biorc§ prowadz^cego dzialalno^d gospodarcz^.

Wym6g zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktbrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zambwien
publicznych, dotyczy czynno^ci wykonywanych w ramach przedmiotu zambwienia, nie za^ w okresie gwarancji
1 r^kojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 okt 8a pzp. wskazuie si^:

1) Sposbb dokumentowania zatrudnienia osbb, o ktbrych mowa w art. 29 ust.3a pzp;
najpbzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zale±nosci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc^) przedlo:^ ZamawiaJ^cemu QedneJ z osbb wskazanych
w umowie) o^wiadczenie, ii osoby wykonuj^ce w ramach niniejszegp zambwienia (umowy) czynno^ci, co do
ktbrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracp, bpd^ zatrudnione na
podstawie umowy o pracp w rozumieniu Kodeksu pracy w caiym okresie realizacji umowy.

Kompletne oswiadczenie wmno zawierab rbwniei wylmz osbb (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie
umowy o pracp wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnoSci (zakres obowi^zkbw pracownika)
oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o pracp i rodzaju umowy o pracp, dokladne okre^Ienie podmiotu
skladaj^cego oswiadczenie, datp zloienia oSwiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zloienia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osbb zarbwno pod kqtem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracp w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod kqtem moZliwoSci realizacji
umowy z udzialem osbb w liczbie wynikaj^cej z wykazu.

NiezloZenie kompletnego oSwiadczenia we wskazanym wyZej terminie przez Wykonawcp (lub podwykonawcp)
uprawnia Zamawiajqcego do rozwi^ania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoSci
okreSlonej w §12 ust.l lit.a umowy, jeZeli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu, nie zlotyl wymaganego kompletnego oSwiadczenia.

2) Uprawnlenia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcp lub podwykonawcp wymagan,
o ktbrych mowa w art. 29 ust.3a pzp; Zamawiajqcy zastrzega sobie nastppujqce uprawnienia w zakresie kontroli
spelniania przez Wykonawcp lub podwykonawcp wymagan, o ktbiych mowa w art. 29 ust.3a pzp,
dokumentowanych za pomoc^ oSwiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) mozliwoSb Z^dania poSwiadczonej za zgodnoSb z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwoSb Z^dania innych dokumentbw, np. dokumentbw potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacjq o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaSwiadczenia wlaSciwego oddziahi ZUS lub
dowodbw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;

-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prac?, w szczegblnoSci imi^ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat^ zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy
0 prac? oraz zakres obowi^bw pracownika.

c) moZliwoSb zwrbcenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia w^tpliwoSci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedloZy Zamawiajqcemu na kaZde wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osbb wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynnoSci,
CO do ktbrych przedmiotowa SIWZ wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.
3) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagati, o ktbrych mowa w art. 29 ust.3a pzp; opisane we wzorze umowy

okolicznoSci rozwi^ania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku nieztoienia w terminie kompletnego
oSwiadczenia, o ktbrym mowa w pkt 1; obowiqzek zaplaty kary umownej za kaidy dzieh niezatrudniania

r
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w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynno5ci, co do ktdrych SIWZ wymaga zatrudnienia na

podstawie umowy o prac^ w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowi^ek zapiaty kary umownej za kazdy dzied

opbmienia w przedtoZeniu w terminie dokumentdw, o ktdiych 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 okre^lono powyiej (pkt III pkt 4 SIWZ).

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

Wykonawca winien udzielid gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy i tirzqdzenia, a tak2e na pozostale elementy

zamdwienia, ktdre motna obj^d gwarancji lub r^kojmi^ za wady, na warunkach okre^lonych we wzorze umowy.

Wykonawca winien udzielid na przedmiot zamdwienia 60-miesi?czneJ gwarancji i r^kojmi za wady.
Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamdwienia rozpoc2yna si? od dnia podpisania protokohi
odbioru robdt budowlanych, kodczy za5 wraz z uplywem 60 - miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokohi

koncowego.

»W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamdwienia, w calym okresie jej trwania, Wykonawca zobowi^ny

b?dzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu, na warunkach okre^lonych we wzorze umowy.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikajqcymi ze wzoru umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwiqzane b?dq

postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ by6

korzystniejsze od okre^lonych we wzorze umowy.

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

7. lime informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo2liwo^d skladania ofert cz?sciowych.

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 zasad^ wyra^on^ 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 zamdwied publicznych wi^ie si? z regulacjq

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktdra formuhije zasad? uiywania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonujqce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o 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 o normalizacji.

Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca mo^e powierzvc wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp tada wskazania przez Wvkonawc? cz?^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i pddania 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 podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy i^da, aby przed

U
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przystqpieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile ju2 znane, podal nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i os6b do kontaktu z nimi, zaangaiowanych w roboty

budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego o wszelkich zmianach danych, o ktdiych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takz:e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,

ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nale2y rozumied iimow^ w formie

pisemnej o cbarakterze odpJatnym, ktdrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce czf^d

zamdwienia publicznego, zawart^ mi^dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^, a innym podmiotem

(podwykonawcq), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane tak2e mi^dzy podwykonawcq

a dalszym podwykonawc^ lub mi§dzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w ciqgu 60 dni liczqc od dnia przekazania frontu robdt, z zastrze2eniem

pozostalych postanowied wzoru umowy w tym §3 i § 4 wzoru umowy.

Zamawiaj^cy przekaie 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^any jest przedstawid

Zamawiajqcemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialno^ci cywilnej
z tytuhi prowadzonej dzialalno^ci i posiadanego mienia na zasadach okre^lonych we wzorze umowy.

Kwesti^ termindw i zasad wykonania zamdwienia szczegdtowo opisuje wzdr umowy.

2. Miejsce realizacji zamdwienia: Delegatura Sl^skiego OW NFZ, Rybnik, ul. 3 Maja 29. '

V. Warunki udziaiu w DosteDowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegajq wykluczeniu;

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

W niniejszym post?powaniu Zamawiajqcy nie stawia zadnych warunkdw udziahi w post?powaniu.

Ad.I) Art. 22 ustl nkt 1 dzd - nienodleganie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 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, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei o^wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawid
dowody na to, 2e podj?te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrzgdzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?^e za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz
wspdiprac? z organami Scigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
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kt6re sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowyni lub
nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si^, je2eli wobec Wykonawcy,
b^dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^i okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

» Zamawiaj^cy mo2e wykluczyd Wykonawc? na kaidym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ustl pkt 2 pzp - Zamawlaiacv nie okreSIa (nie stawial ^dnvch warunkdw udzialu

w Dostepowaniu. o ktdrvch mowa w art 22 ust.1 pkt 2 pzp (art.22 ust.lb dzpI.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia warunek niepodlegania
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnii ka2dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.

VA. Podstawv wvkluczenia. o ktdrvch ihowa w art. 24 ust.5 pzp

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

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

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dnlgcza!

aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp, tj, ±e Wykonawca
nie podlega wykluczeniu,

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, tQ Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa.w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zalqczono do SIWZ.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajqcego (www.nfz-katowice.pn
informacji, p ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przeka^e Zamawlaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy
o przynaleznoSci albo braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.

W przypadku przynaleZno^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca mo±e zio2y6 wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^d^ informacje potwierdzaj^ce, ±g powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.

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

Wzor okwiadczenia - grupa kapitahwa stanowi zal^cznik do SIWZ.

3. W przypadku wspdlneeo ubiegania si? o zamdwienie przez Wykonawcdw:
1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt I SIWZ sklada ka±dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych

si? 0 udzielenie zamdwienia.

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kaidy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych
si? o udzielenie zamdwienia.

4. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiajqcego nie zostala dopuszczona mo±liwofi6
skladania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moZe Z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U, z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy u±yciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej.
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Zamawiaj^cy nie dopu^cil rdwniei moiliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uiyciu 5rodk6w

komunikacji elektronicznej w spos6b okre^lony 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 Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mo^iwo^d

skladania dokumentdw lub o^wiadczeii, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u2yciu ̂ rodkdw komunikacji

elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporzqdzeniem Ministra

Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego ro^orz^dzenie w sprawie rodzajdw

dokumentow, jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993 ze zm./, z tym ze:

1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane

w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem,

2) po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,

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

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie kopii poSwiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd 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 dia pelnomocnictw.

»Po5wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka2dego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w spra.wie

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy mo2e z^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw

lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi

w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,

dokumenty lub o^wiadczenia sporz^dzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk

polski.

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

Je^eli Wykonawca nie Tkotyl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych

do przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^

wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zloienia, uzupelnienia lub poprawienia

lub do udzielania wyja^nieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba mimo ich zlo2:enia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyja^nieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie

post?powania.

Jezeli Wykonawca nie 2do^yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo2yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlo^enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba iQ mimo ich zloZenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^nienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloienia wyja^nieh dotycz^cych o^wiadczeh

lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

6. Art. 26 ust.6 pzp.
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Wykonawca nie jest obowiqzany do zloienia oSwiadczen lub dokumentow potwierdzajqcych okoliczrio^ci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeieli Zamawiajqcy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub mo:ze je uzyskad za pomocq bezplatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialabo^ci podmiotdw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730,848 i 1590).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost^pno^ci o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,
§5 i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi
og61nodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? o^wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o ktdrym mowa powyiej, Zamawiajqcy mo2e zqdac od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j?^k polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cvt norma skorzvstanie z tei mozliwoiSci wvmaga wskazania przez Wvkonawee

skonkretvzowanvch o^wiadczen lub dokumentdw.

»W przypadku wskazania przez Wvkonawce o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczeg61no5ci o^wiadczeA lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiajqcego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
pptwierdzenia okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczeA lub
dpkumentdw, o ile sq one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mozliwo§ci wvmaga wskazania przez Wvkonawee skonkretvzowanvch o§wiadczen lub dokumentdw.

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

7. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art, 24aa ust,l pzp moze w niniejszym post?powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniezonego, najpierw dokona^ pceny ofert, a nast?pnie zbadad, ezy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jei:eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiajqcy mote zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu Wykonawca, ktdiy ztoiyl ofert? najwyiej ocenion^ spoSrdd pozostalych ofert.

VII- Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonaweami oraz przekazvwania
o^wiadczen lub dokumentdw. Osobv unrawnione do norozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za po^rednictwem poslahca, faksu
lub przy uiyciu 5rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
ushig drogq elektronicznq, tj. poczt^ elektronicznq e-mail, z zastrze^eniem, oferta winna zostad zlo;^ona pod
rygorem niewaino^ci w formie pisemnej, pebomocnictwo winno zostad zlo5:one z zachowaniem formy okre^lonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwnie± w przypadku jego zloienia w wyniku wezwania, o ktdiym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), za^ oSwiadczenia i dokumenty, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo2e t^da.6 zamawiajqcy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (r6wnie2 w przypadku ich zlo^enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi?biorczoSci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzaj6w
dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993 ze zm./.



Nr zamdwienia: 5/pn/2020

Uwzgl^dniono art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o ztnianie ustawy - Prawo zam6wien publicznych oraz
niekt6rych innych ustaw (DZ.U.2016.1020 ze zm.).

Patrz rdwniei: pkt VI pkt 4 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy u^ciu 5rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem posMca.

3. Jezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazuj^ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy uiyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 Swiadczeniu ushig drogq elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), ka^da ze stron na iqdanie dmgiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

5. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc^ pisemnie wiimy by6
skladane na adres: Slqski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pocztq eletoonicznq
(e-mail) wiimy by6 kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pI: przekazywane faksem
wirmy by6 kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moie zwrdcid si? do Zamawiajqcego o .wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnied
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieri publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjaSnieh
niezwlocznie, jednak nie p6:tniej ni^ na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartoSd zamdwienia
jest mniejsza niZ kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiajqcego nie pdzniej niZ do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. JeZeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnieh, Zamawiaj^cy
moZe udzielid wyjaSnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

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

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

Vm. Wvmaganla dotvezace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy Z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
2.000,00 zlotych (stownie: dwa tysi^ce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moZe wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?pujqcych formach:
1) pieniqdzu,

2) ppr?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno5ciowo-kredytowej, z tym,
Ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?Znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleZy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniZej:
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BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelew6w ini?dzynarodowych podaje.si?; SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^^ych 1, 40-043 Katowice,

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie iimej ni2 pieni^^na, Wykonawca obowiqzany jest zloiyd dokument

- wadium w kasie Slqskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi^tro, pok6j nr 410.
TreS6 takiego dokumentu nie mo^e wanmkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnoSci iqdania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl^dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wamo^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiqzania ofertq b?dzie zatem dzieh, w kt6rym uplywa termin sldadania
ofert. Wadium winno mie6 charakter hezwarunkowy i nieodwnfalny,

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlo^enie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw ̂ rodkdw
pieni?^ych na podany wyiej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiajqcy zobowiqzany jest odrzucid ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

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

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedlu^6 termin zwiazania ofertq, z tym
IQ Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^ania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawc6w o wyra^:enie zgody na przedhitenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhi^szy jednak nii 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o kt6rej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedlutenie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiieniem okresu watoo^ci

wadium albo, jezeli nie jest to moiliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhiiony okres zwi^ania ofert^.
Je^eli przedhiienie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadium lub jego przedlu5:enia dotyc^ jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkor^stniej sza.

X. Qpis sposobu Drzvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelni6 formularze (w tym wzoiy o^wiadczeh) w spos6b trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nale^ wpisad "nie dotyczy" i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne -
zdaniem Wykonawcy - informacje nale:^ umie^cid w zalqczniku do danego formularza, sporz^dzonym przez
Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowad i zlo^6 ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych
zalqcznikow skladajgcych si? na SIWZ. W przypadku edytowania, kopiowania lub przepisywania formularzy,
Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapis6w znajduj^cych si? we wzorach
formularzy stanowigcych zalqczniki do niniejszej SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej ̂ ll^skiego OW NFZ formularze oraz oSwiadczenia
niezb?dne do sporzqdzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). JeZeli Wykonawca edytuje formularz
lub o^wiadczenie, zobowi^any jest dokladnie przeczytad jego tre^d oraz por6wna6 j^ z oiyginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.

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

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.
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B.

C.

D.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre56 kaidego z przedkladanych w ofercie formularzy i o^wiadczeft.
W przypadku, gdy tre^d oferty nie b?dzie bdpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
podlegala b^dzie odrzuceniu.

Wszystkie formularze, o^wiadczenia i-dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? muszq byd podpis^e przez osoby upowa^nione do reprezentowania Wykonawcy i ^ciqgania
zobowi^an o warto^ci odpowiadajqcej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestro\v3mi (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upehiomocnione - w takim przypadku
oryginat pelnomocnictwa (lub jegc kopi^ poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) naleZy dolqczyd
do oferty. Ofert?, oSwiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowamiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpis^a przez osgb? nieupowainion^ zostanie uznana za niewainq.
Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Ofert? Wykonawca pfoszony jest dbstarczyd w nast^pujqcej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego:

Nafodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki
ul, Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

E.

Przetafg nieograhiczony - nr 5/pn/202d

ROBOTA BUDOWLANA

SYSTEM ALARMOWY PRZECIWPOZAROWY

03. 07 2020
NIE OTWIERAC PRZED: godz. 12.30

Jeieli oferta jest wysylana za pomoca przesylki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesylka zawiera oferty oraz wskazac numer post^powania. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoSci
za nast^pstwa spowodowane brakiem wJa^ciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

ZamawiaJacy prosi o wioiehie do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZALj^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 14. formularza oferty,
z uwzgl^dnieniem uwag do zatqcznikdw.

W przypadku o^wiadczed lub zaSwiadczed skladanych przez Wykonawc? zawieraJacych informacje stanowiace
tatemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konloirencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, 2e nie moga byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALj\CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.):
Przez tajemnicq przedsiebiorstwa rozumie si? informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rockajem
informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprqwniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.
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Zgodnie z art, 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic^ przedsi^bidrstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pd^niej nit w terminie
skiadania ofert, zastrzegi. ze nie mogq hy6 one udost^pniane oraz wvkazak iz zastrzezone infprmacje
stanowiq tajemnic^ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mo2e zlozy6 tylko jedii^ ofert^. Ofertp skiada si? w foimie pisemnej pod rygorem
niewaino^ci. Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na ztoienie oferty w postaci elektronicznej.

G. Tre§d zlozonej oferty musi odpowiadaf treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mogq wsp61nie ubiegad si? o udzielenie zam6wienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamdwienia musz^ zalqczyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamowienia 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 pehiomocnictw.

I. Sposdb wypetniania iub przygotowania formularzy lub o^wiadczed:

1) formularz oferty

2) formularz opis przedmiotu

3)

zamowienia

formularz opis

rdwnowatnoSci

nalezy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moze byd u^yta piecz?d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nale2y podad cen? oferty (netto oraz

brutto) za realizacj? calego zamdwienia;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaltowe;

naleZy wypetnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(formularz nale2y zal^czyd do formularza oferty);

jezeli Wykonawca oferuje rozwi^ania (normy) rdwnowaZne (patrz: pkt III

ppkt 3 SIWZ), naleiy wypeinid formularz i podpisad w miejscu do tego

wyznaczonym (formularz - jezeli dotyczy, naleZy zalqczyd do formularza

oferty);

4) szczegdiowy kosztorys

ofertowy pomocniczy
w oparciu o zal^czone do SIWZ dokumenty skladaj^ce si? na opis
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca sporz^dza szczegdiowy kosztorvs

ofertowy pomocniczv dla robdt budowlanvch stanowiacvch przedmiot

zamdwienia:

przez szczegdiowy kosztorys ofertowy pomocniczy nale2y rozumied

szczegdiowy kosztorys ofertowy sporz^dzony zgodnie z zasadami

wynikaj^cymi z rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektdw i robdt budowlanych, dla metodv szczegdlowei soorzadzania

kosztorvsu ofertowego.

Rozporz^dzenie nie jest aktem prawnym aktualnie obowi^j^cym,

niemniej jednak Zamawiaj^cy wskazuje rozporz^dzenie jako podstaw? do

sporz^dzenia szczegdlowego kosztorysu ofertowego pomocniczego; tekst

rozporz^dzenia zal^cza si? do SIWZ.
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w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc? braku .moiliwo^ci

skatalogowania danej pdzycji kosztorysUj Wykonawca dokonuje wyceny

danego elementu w szczegolowym kosztorysie ofertowym pomocniczym

na podstawie kalkulacii wlasnei rindvwidualneil ktdr^ zal^cza do

szczegdlowego kosztorysu ofertowego pomocniczego jako jego integraln^

cz^sd;

szczegdto^ kosztorys ofertowy pomocniczy winien zostac podjpisany
przez Wykonawc^; kosztorys Wykonawca zat^cza do formularza oferty
w dw6ch jednobrzmi^cych kompletnych egzemplarzach (w przypadku

zawarcia umowy z Wykonawca, jeden egzemplarz zostanie wykorzystany

na potrzeby realizacji pr^szlej umowy; egzemplarza tego nie naleiy

trwale l^czy(5 z pozostalymi dokumentami oferty);

w zwiqzku z faktem, it cena oferty jest cenq ryczaJtow^, szczegdtowy

kosztorys ofertowy pehii w tym zakresie rol§ pomocniczy shii^c celom

okre^lonym we wzorze umowy;

5) wz6r informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona piatno^6

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zalyczyd do formularza oferty);

6) wz6r o^wiadczenia, o ktdrym -

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

nale2y wypehiid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym

(o^wiadczenie zaiqczyd do formularza oferty);

7) wz6r o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

nale2y wypelni(5 i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo;zy6

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. Oferty nale^ zloiyc w siedzibie Zamawiajycego:

Slyski Oddzial Wojew6dzkl Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j nr 208A (11 pi^tro),

w terminie do dnia &3." 57" "2020 godziny 12.00.

la. Zamawlajycy informuje, iz z uwagi na ogtoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U.2020, poz.491 ze zm.) oraz wprowadzone w zwiyzku z tym obostrzenia, korespondencja

przychodzyca do i^lyskiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzgl^dnienie niniejszego przy skladaniu ofert.

2. Zamawiajycy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlozona po terminie.

3. Wykonawca mo2e, przed uplywem temiinu doskladania ofert, zmienib lub wycofa6 ofert?.

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu' 0.3-.07,.2020-.. o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt I,
sala nr 5.2 (V pi?tro).

4a W zwiyzku 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 Slyskiego Oddziaki Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:
https://www.voutube.com/channel/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w
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5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwot? (brutto), jak^

zamierza przeznaczy^ na sfinansowanie zamdwienia.

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

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw piatno^ci zawaitych

w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl^

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, j akq zamierza przemaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy ztoiyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warankdw ptatno^ci zawaitych w ofertach.

2.

3.

Xn. Qpis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Cena oferty stanowi cene rvczattowa i winna zawierad wszelkie koszty niezb^dne do wykonania zamdwienia,

zgodnie z wzorem umowy.

Wynagrodzenie ryczahowe umowy stanowi wynagrodzenie niezmienne.

Wykonawca zobowi^zany b^dzie zrealizowad roboty budowlane obj^te przedmiotem zamdwienia

za cen? ryczahowq oferty podan^ w pkt 1 formularza oferty uwzgl^dniaj^cq wszystkie koszty zwi^zane

z wykonaniem zamdwienia. Wykonawca realimj^c przyszi^ umow?, nie b^dzie mdgi domagad si?
podwyzszenia wynagrodzenia, nawet je^li w chwili zawarcia umowy nie mo±na bylo przewidzied rozmiaru lub

kosztdw prac, Wynagrodzenie ryczahowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym. W przypadku
wynagrodzenia ryczahowego szczegdlowy kosztorys pomocniczy zai^czony przez Wykonawc? do formularza

oferty peini w tym zakresie fiinkcj? pomocniczy, shi^yc celom okre^lonym we wzorze umowy.

W celu ustalenia, na kim spoczyWa obowiyzek podatkowy (VAT), Wykonawca skiada wraz z oferty

informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalyczono do SIWZ) zawierajycy rdwniez

informacj? odnoszycy si? do kwestii „mechanizmu podzielonej platno^ci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, je2eli
zkoiono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajycego obowiyzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiajycy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej

w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowiyzek rozliczyd' zgodnie z tymj-
przepisami.

Mechanizm podzielonej ptatnoSci-jezeii dotyczy.

Zamawiajycy informuje, b?dzie realizowal platno^d za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platno^ci tzw. split payment, wylycznie przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, jeZeli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zalyczniku nr 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platno^ci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostajyce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za ̂wiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

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

wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniajycy podatek VAT, za wyjytkiem sytuacji zwolnienia
z VAT bydf opodatkowania stawky 0%.

Wszystkie ceny (warto^ci) zaw^e w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno§ciy do

dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (warto^ci) naleiy zaokryglad do pehiych
groszy, przy czym koncdwki poniZej 0,5 grosza pomija si?, a kodcdwki 0,5 grosza i wyZsze zaokrygla si? do

1 grosza.

Zamawiajycy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bi?dy w obliczeniu ceny.

Rozliczenia mi?dzy Zamawiajycym a Wykonawcy b?dy prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

4.

5.

6.

7.
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Xin. Opis krvteri6w wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteri6w i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa<3 b^dzie przedstawione poni2ej kryterium oceny ofert oraz
nast^pujqcy sposdb oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnilsza cena spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

IloSc punkWw = lOOpkt x 100%
cena ocenianej oferty

fVaga kryterium cenazostala ustalona napodstawie art. 91 ust,2apzp.

»Punktacja b^dzie przyznawana zgodnie z opisanym wyi:ej wzorem matematycznym.
»Punkty b^d^ liczone z dokiadno§ciq do dwdch miejsc po przecinku przy uwzgl^dnieniu zasady wyraionej w pkt
XII pkt 5 SIWZ.

XIV. Informacie o formalno^ciaeh. iakie powinnv zosta6 dopetnione po wvborze oferty w celu zawarcia umowv

w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiajqcy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegajqcemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest watna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreSlonym w ustawie Prawo zamdwieA 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. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzeieniem

art. 183 pzp, w terminie okreSlonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Forntf przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl^dnieniu przepisdw przejSciowych ustawy z dnia 22,06.2016 r. o zntianie ustawy - Prawo zamdwien

publicznych orazniektdrych innych ustaw (DZ.XJ.2016.1020zezni.).

3. Zamawiaj^cy moie zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, je5:eli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlotono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o wartoSci mniejszej nii kwoty okre^lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^I termin do wniesienia odwolania na czynnoSci

Zamawiaj^cego 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 zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy mo^e wyrazic zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespohdencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdiniej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^any jest wnie^d zabezpieczenie naleiytego

wykonania umowy.

5. Jeieli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moZe
wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spoSrdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba Ze zachodz^ przeslanki uniewaZnienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV, Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy Z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabe^ieczeniem". Wysoko^d zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.
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2. Zabezpieczenie mo^e zostad wniesione wedhig wybom Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?pujgcych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach sp61dzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym,
te zobowi^anie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieni^inym;

c) gwarancjach.bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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^biorczofici.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wptaca. przelewem na rachimek bankowy wskazany
poniS:ej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieniqdze znalazly si§ na rachunku Zamawiaj^cego
najp6miej w driiu wyzhaczonjTn jako. dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002. '

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

4. W przypadku wniesienia zabezpieczehia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zlozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha-13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy..

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokohad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktdiych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia muM zosta6 dokonana z zachowaniem
ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokoSci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowigzany jest poinformowad Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nale^ego- wykonania umowy wniesione w fomiie dokumentu nie mo^e. warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnoSci ̂ dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie wihno mied charakter bezwanmkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshigujqcych Zamawiajqcemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiajqcy nie mo^e zostad
pozbawiony moi;liwo5ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^:ytego wykonania umowy,
jeSieli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wa2mo5ci zabezpieczenia (je^eli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wa^no^ci dokumentu).

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

umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (70% i 30%), okresla wz6r umowy

oraz art. 151 ust.l pzp.

XVI. Istotne Dostanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, Irtdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysokp^d.kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienale±ytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony
do SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^ane z realizacji zamdwienia.

2. Integraini cze^ci^ przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ

stanowiica zalicznik nr 3 do wzoru umowy oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
wraz ze wzorem o^wiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufho^ci stanowi^ca zalicznik nr 4 do wzoru

umowy (umowy).

3. Wykonawcy wystepuj^cy wsp61nie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVn. Pouczenie o grodkach ochronv prawnei Drzvsiuguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia
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1. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ na zasadach okreSlonych w Dziale VI pzp.
2. ^rodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykpnawcy, uczestnikowi konkursu, a takie innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub mo2e ponie^d szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiajqcego przepisdw ustawy. §rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwnie^: organizacjom wpisanym na list?,

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przyshiguje wyl^cznle od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowl^any

na podstawie ustawy.

4. Jezeli warto^d zamdwienia jest mniejsza ni2 kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynno^ci;

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okreSlenia warunkdw udziahi w post?powamu;

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

4) odrzucenia oferty odwohijqcego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynno^ci zamawiajqcego, ktdrej zarzuca si?
niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad 2qdanie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

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

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

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu mote w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,
do ktdrej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy. powtarza czynno^d albo
dokonuje czynno^ci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynnoSci. Na czynnoSci, o ktdiych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzeteniem 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 toczqcym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeteli 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,
przesylajqc jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlotenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu sqdowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mote wnie^d takte Prezes
Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du mote takte przyst^pid do toczqcego 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.
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13. Szczegdlowe zasady zwiqzane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

XVni. RODO; informacia dla Wvkonawcdw

\\ P<)Sri;POV\ \NIU o l DZIL LLML ZAM0WlENlA|FtJBm(BZNEG&'PI&^^ \l

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 flzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast?puj§ce informacje:

ADMINISTRATOR DANYGH dSOBOWYCH'

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktdrym mogq si? Pahstwo skontaktowad
w nast?puj^cy sposdb:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kancelaria@nfe-katowice.pl

pflNSBE]^T0^@;0®
W sprawach dotyczqeych przetwarzania Panstwa danych przez Slqski Oddzial Wojewddzki NFZ mozna
kontaktowad si? z Inspektorem Ochrony Danych w nastfpuj^cy sposdb:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Sl^skiego OW NFZ www.nfe-katowice.pL
■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^nym z post?powaniem
0 udzielenie zamdwienia publicznego znak: 5/pn/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstaw^ prawnq przetwarzania Padstwa danych jest w szczegdlnoSci:

■  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;

■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ̂ rodkdw publicznych;
■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwieh publicznych;
■  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

■  ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowo^ci;

■  ustawa z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
»a?5. M

Odbiorcami Pahstwa danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktdrym udost?pniona zostanie dokumentacja
post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieh publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub ppdmioty posiadaj^ce upowainienie do
po^skiwania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowi^j^cego (w tym na podstawie
ustawy o dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mogq zostad przekazane podmiotom, z ktorymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
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osobowych nie zamierza przekazywad P^stwa danych psobowych do panstwa trzeciego, z zastrzeieniem sytuacji gdy
taki obowi^ek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.

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

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktdrei dane dotvcz^przvshiguie:

■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tre^ci swoich danych;

■ na podstawie art. 16 prawo dp sprpstowania swoich danych osobowych, przy czym nie moze to skutkowac

zmianq wyniku post^powania a udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie

niezgodnym z pzp oraz nie mote naruszac integralno^ci protokolu ordzjego zalqcznikow;

■ na podstawie art. 18 RODO, prawp Zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzeZeniem przypadkdw, o kt6iych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w^celu

zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej,

lub z awagi na wazne wzgl§dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego\

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 4e przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO\

Nie przvshiguie Pahstwu:

■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usimi^cia danych osobowych;

■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO',

■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec praetwarzania danych osobowych, gdy2 podstaw^ prawn^

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

' '"SK3
Obowi^ek podania danych osobowych bezpo^rednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okreSlonym

w przepisach pzp, zwi^anym z udzialem w postppowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje

niepodahia okre51onych danych wynikaj^ z pzp.

[i, INFORMACJA "w""'zXKRESI^ZAUTOMTfYZ(^^
fPROFiLowANiA i i',., __ ' , J
W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b?dq podejmowane w sposdb zautomatyzowany w tym

profilowania, stosowanie do art.-22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzyraania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten

natychmiast zgtosic Zamawiaj^eemu.

w
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Dane Wykonawcyr

Nazwa/Finna:

Adres:

OFERTA

Narodowy Fundusz Zdrowia
^l^ski Oddzial* Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

NumerKRS: /jeieli dotyczy/

CEIDG: /je±eli dotyczy/

Numef REGON: /jezeli dotyczy/

NumetNIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Nr tachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy bfdzie moglzwrocic wadium:

/dotyczy wadium wniesionego wpieni^dzu/

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetafgu nieograniczonym maj^cym za przedmiot: robot^ budowlan^ -

wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatuiy Sl^skiego OW NFZ

w Rybniku, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zaniowienia, zgodnie ze

Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ ryczaftow^ oferty:

cena netto zl + warto^c 23%podatku VAT =

tX brutto (cena brutto)

UWAGAl

Patrz pkt XII pkt 3 i pkt 4 SFWZ oraz wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp oraz

podzielona platno^c. Niniejsze dotyczy rowniei szczegdtowego kosztorysu ofertowegopomocniczego.



Nr zamowienia: S/pn/2020 formularz oferty

2. Os^adczamy, iz zobowi^ujemy si? wykonac zamowienie w ci^ 60 dni licz^c od dnia przekazania frontu
robot, z zastrzezeniem pozostalych postanowien wzoru umowy w tym § 3 i § 4 wzoru umowy.
Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy.
W termime do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodniq, harmonogram realizacji robot
budowlanych.
W termime do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^any jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument pptwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytuiu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia na zasadach okreslonych we wzorze umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje pozostafe terminy wynikaj%ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? udzielic gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia
tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane matenaiy i urzadzenia,
a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore mozna obj^c gwarancji lub r?kojmiq. za wady, na warunkach
okreslonych we wzorze umowy.
Zobowi^zujemy si? udzielic ha przedmiot zamowienia 60-miesi?cznej gwarancji i r?kojmi za wady.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od' dnia podpisania protokolu odbioru robot
budowlanych, kohczy zas -s^az z uplywem 60 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokolu kohcowego.

» W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie jej trwania, zobowi^zujemy si?
do bezplamego serwisowania zainstalowanego systemu, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

Uwaga! Waninki^ gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mogq, bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi ze wzoru umowy (umowy). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b?d^
' postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ bye
korzystniejsze od okreslonych we wzorze umowy (umowie).

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

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

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

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy
o zachowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^ujemy si? w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. "v^^orach umow, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiaj^cego...
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8. Oswiadczamy, _ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawqr wykonanie nast^puj^cej cz^sci
zam6\weiiia *:

Lp. Cz?$c zamowienia Firma Pod^konawcy

cz^sc zamowienia, ktotej wykonanie Wykonawca zamietza powietzyc podwykonawcy otaz firm^
podwykonawcy/6w.

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

10. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzjtdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietma 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwi^zku 2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporzq_dzenie o ochrotiie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia
publicznego w niniejszym post?powaniu.*

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

11. Oswiadczenia 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 5/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,
zobowi^zuj? si?/zobowi^ujemy si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej b?d2ie robota budowlana — wykonanie systemu alarmowego przeciwpo:zarowego
SAP w budynku delegatury ̂ Iqskiego OW NFZ Rybniku, w okresie realizacji zamowienia, a takze po
wygasni?ciu lub rozwiqzaniu umowy, niezaleznie od formy w jaldej zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy wylq,cznie w celu realizacji
umowy.

12. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentujstcych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadc2enia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego
dokumentu*:

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

zai^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
♦zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

1)
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Osoba/osoby' upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowainiema do repiezentowania Wykonawcy/

13. O^wiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy?*' do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.
* niepotrzebne skreslic

• D' efinigi mahgo ora^ mdnkgo pn^Mihiori^y a tak^ mikropr^^dsiihipri^ camera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. I^ram pn^edskbiorcoiv
(Di^U. 2019.1292). Zgodnie v^art. 7 usi.1 pkt 1-pkt3 cpt. ustawy u^te w ustande okreslenia o^^nact^jei:
1) tnikroprzedsi^biorca_ - prv^edskbiorc^, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dmch ostatnich lat obptowych -spelnial inci^nie nast^ujeice.
warunki:

a) ̂trudnial mdnioroc^ie mniej ni^ 10 pracownikow ora:(^
b) osiqgnql roa^y obrot netto ̂  spr^edaiy towarow, wyrobow i uslug orav^ operagi ftnansonych niepn(ekract(ajci<y rownowartosd iv z(jotych 2
milionow euro, lub suny aktymw jego bilansu spori^d^nego na kontec jednego ̂  tych lat-'nie pre^ekrocvyly rownowartosd w v^otych 2 milionow
euro;

2) maiy pTzedsipbibrca - prt^edsiibiorci, ktoiy w co najmmej jednym roku divoch ostatnich lat obrotonych spelnial Iqc^ie nast^ujcice
warunki:

a) v;atrudnial srednioroc^nie mniej ni^ SO pracownikow ora:^
b) osic^gneil roci^ny obrot netto v;e sprtzedaiy towarow, nyrpbow i uslug ora:(^ ̂  operagi ftnansonych nieprs^ekracs^^eiy rownowartosd w s^loych 10 .
milionow euro, lub suny aktywow jego bilansu spors^ds^pnego na koniec jednego si tych lat nie prt^krocsyly rownowartofd w t(lotych 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikroprr^'dsi^biorcq;

3) sredni przedsifbiorca - prvpdskbiorc^ ktory w co najmniejjednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Icicv^nie nast^ujcice
warunki:

a) t^airudnial srednioroctrpie.mniej ni^ 250pracOwnikow orat(^

b) osiqgncil rocspy obrot netto t^e sprvpda^ towarow, nyrobow i uslug oras;^ ̂  operagi ftnansonych nieprv^ekrac^ajqiy rownowartosd w c(loych 50
milionow euro, lub sumy aktywdw jego bilansu spors^dt^nego na koniec jednego \ tych lat nie prr^ekrocryly rownowartosd w sjotych 43 miUonow
euro '

- i ktory nie jest mikroprs^dsiibiorcq, ani malymphpdsiibiorcci.

14. Zal^cznikami do . niniejszego fotmularza oferty nast^puj^ce wypelnione formulatze/
oswiadczenia/dokumenty: •
1) szczegoiowy kosztorys ofertowy pomocniczy (2 egz.)

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

4) formxilarz 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 wyiiika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

7) inne - jezeli dotyczy
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XJwaga!

oswiadczexde o pTzynale±nosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonama
skiada w teminie 3 dni od ̂ amies^nia infomagi, o ktorej mom w art. 86 ust.5 p^p na stronie intemetowej www.nfi^
katomce.pl

i nazwisko upetnomocnionego przedsta\viciela Wykonawcy:

Data

podpis

r

war Tei9sa Uzdowsm



Nr zamowienia: 5/pn/2020 fotmularz opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana - wykonanie systemu alarmdwego
przeciwpozarowego SAP w budynku.delegatury Sl^skiego OW NFZ w Rybniku, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w SIWZ.

Na opis przedmiotu zamowienia sklada sip:

1) niniejszy formularz opis przedmiotu ̂ mowienia;
2) dokumentacja projektowa, na ktor^ skladaj^ si?:

a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Sz^aniec;
b) przedmiaiy robdt;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiOR);
4) pozwolenie Sl^skiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach Nr K/989/2019 z dnia

31.07.2019 r.;

5) decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r. - zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?.

Uwaga!

• Uszczegolowienie i konkretyzacj? dokumentacji projektowej oraz STWIOR stanowi^ wzor.umowy oraz
formularz opis przedmiotu zamowienia. W razie w^tpliwosci Wykonawca zwi^zany Jest tresci^ wzoru
umowy or^ formularza opis przedmiotu zamowienia.

Opis przedmiotu zamowienia okresla 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 akceptuj e j e.

UWAGA!

» W PROJEKCIE BUDOWLAimi IWYKONAWCZYM pkt L OPIS TECHNICZNY zapis (strona
nr 14) dotycz^cy cech centrali brzmi:

-  „pami?c wewn?trzna o pojemnosci min. 1000 zdarzeh";

Przywolane w dokumentacji projektowej parametiy centrali i innych elementow SAP, np. ilosc linii,

dhigosc linii, ilosc elementow na linii, obciqzabiosc linii s^ parametrami minimalnynii; Wykonawca

moze zaoferowac parametry lepsze w stosunku do opisanych w dokumentacji.

UWAGA!

»Wykonawca skladaj^c ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest
zobligowany zalqczac do oferty pozostalych dokumentow wymienionych powyzej w pkt I ppkt 2-5.

n. Wykonawca zobowiqzuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzoreiii umowy,
w sposob odpowiadajqcy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowi^j^cymi przepisami
prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowiqzuj^cych norm odnosz^cych si? do
przedmiotu zamowienia, przestrzegajqc rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnychyprzepisow bezpieczenstwa i higieny pracy d.t. Dz.U. 2003 Nr 169.
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poz. 1650). Wykonawca zobowiqzuje iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob
posiadaj^cych wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych, w tym przy udziale
osoby/osob z uprawnieniami energetycznymi w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru oraz przy udziale osoby/osob z uprawnieniami energetycznymi w zakresie

eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

ni. Wykonawca zobowiqzuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz
inne elementy u^e do wykonania przedmiotu zamowienia b?d^ fabiycznie nowe, nieuzywane

i w petni wartosciowe. Materialy oraz inne elementy u:^e do wykonania przedmiotu zamowienia,

a takze narz?dzia, sprz?t uzyte do wykonania zamowienia b?d^ spelnialy wymogi i normy okreslone
w obowi^ujqcych przepisach, b?d^ odpowiadaly - 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, szczegolnie

istotne dla bezpieczenstwa pozarowego, b?d4 posiadaly dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie

do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie

Zamawiaj^cego Wykonawca obowi^any b?dzie na etapie umowy niezwtocznie okazac do wglqdu

wymagane dokumenty.

IV. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub

podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy

podwykonawc?) przedlo^ Zamawiaj^cemu z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie,

iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych

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

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

Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na

podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres

obowi^zkdw pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?,

dokladne okre£enie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? ziozenia oswiadczenia oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

SIWZ wskazuje, jakie czynnosci na gruncie niniejszego zamowienia nale^ rozumiec jako czynnosci,

ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

V.

VL

VII.

VIII.

Wykonawca oswiadcza, ze zobowi^zuje si? do bezplatnego serwispwania zainstalowanego systemu,

na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

Wykonawca zobowiqzuje si?, iz w dniu zawarcia umowy wskaze kierownika budowy

posiadaj^cego uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow, tj. do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien).

Wykonawca oswiadcza, iz zobowiqzuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie zwzorem

umowy.

Wykonawca jako tre^c oferty podaje ponizej nazw? producenta oferowanego systemu alarmowego

przeciwpozarowego oraz nazw? modelu central! oferowanego systemu alarmowego

przeciwpozarowego.
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O^wiadczamv, iz oferuiemv:

Nazwa producenta oferowanego systemu alarmowego przeciwpozarowego:

Nazwa modelu centrali oferowanegp systemu alarmowego przeciwpozarowego:

Imi^ 1 nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

mgr
leresa Uadowsm

3



Nf zamowienia: 5/pii/2020 formularz opis townowaznosci

opis r6wnowa:zno^ci

Rozwi^zania rownowazne. Patrz pkt III pld: 3 SIWZ.

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

2) Opis oferowanego rozwi^zania rownowaznego:

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

Imi^ i nazwisko updnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

•^sa



I

I

ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC
rokzaloienia 1991

ul. Glowackiego 7,44-100 Gliwice

i

Temat opracowania;

Adres inwestycji;

Projekt systemu alarmowego przeciwpoj;arowego (SAP) w budynku^
delegatury OWNFZ w Rybniku

Delegatara iSl^skiego OW NFZ
uL 3 Maja 29, Rybnik

Inwestor: NFZ w Warszawie

Slqski Oddzial Wojewddzki wKatowicach
ul. Kossufha 13,40-844 Katowice .
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1.1

OGOLNA

F*rzedifiiotppracowahia>
'u' ̂

.^55-

Przedmiotern.ppracowania^jest projekt insta[acji^v|^kryM@nia I sygnalizacjl^po^m w budynku^
delegatu^'QW NK r ^

Prpjeid w-pbecnej w zbs^a^wykonany na podstav^e ald^ przeznaczenia pomieszczert 1
poszcsegblnych pQWie^chni. /* r£ * ^

Akfealhii w budynku zainstalovrany^jest system wyki^^nia i sygnalizacji/pl^rn na
centrali Polon Alia 3800^ Ceptrala nie realizauje pb^ detekcjq 2adnych ffinkbji i^browania^
powiadanfiiania: y : %

Po zainstalowaniu nowego systemu^nalezy zdemontbwad stary system, oraz v/ miarp mo2liwo§ci
istnfejqce okabfowahie. '•1.V

1.2 Podstawa opracQwania

Biezqce uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie pizeznaczenia pomieszczeii)
Aktu^ne podkiady budowlane, na podstawie projektu budowlanego
Uzgodnienia mipd^branzowe z poszczegolnymi projektantami
Obowiqzujqce normy i przepisy oraz wytyczne projektowanfa SAP

1.3 Normy i przepisy

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji po2arowej. Wy^czne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konsenAracjl
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji poiarowej. Centrale sygnalizacji poiarowej; ze zmianq
A1:2007

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji po2arowej. Po2arowe urzqdzenia alarmowe ~
Sygnafizatory akustyczne
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji poiarowej. Czujkl ciepia - Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujkl dymu - Czujkl punktowe; dziatajqce z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatia przechodzqcego lub jonizacji; ze zmianq
A2:2009

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji poiarowej. R^czne ostizegacze poiarowe; ze zmianq
A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji po2arowej. Czujki dymu - Czujki linlowe dziaiajqce z
wykorzystaniem wiqzki Swiatia przechodzqcego
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzqdzenia wejscia/wyjScia; ze zmianq
AC:2007

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobbw sluzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrow'a i iycia oraz mienia, a tak±e zasad wydawania dbpuszczenia tych wyrobbw do
ulytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)
Wytyczne projektowania instalacji Sygnalizacji Poiarowej SITPWP-02:2010
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II. CZ^66 TECHNICZNA

2.1 Provradz^nie

Przed pizystqple^^b^robot. W/kpnawca zap^na si? z dokumentacjq, oceni jej czytelnoSe, i|S
sjp^jn^Sd (dokumenteqaf r^^^ jak6y ̂ ^czn| caloi^ opis, rysunki opracoyrania brknibvfeT
Ro^'^ne zrobdtami)i sko6rd^;oM^ a o wszeikich zauwa±onych uwagaGh
liov^adomi Zamavriaj^cego :;6i^ za jego ppSredni^em - Nadzor autorskj. Nie wolno rozpoc^nad
^adhych prac przed si? z ca|6sci^l|[ok^^ (opis, rysupki, opracowania bratiiowefv .
pQwisizane z robotami).^;Z^i^zerti^ rozbie^osbil^ tub po wykbhaniu elementu nie b?dMe :0
uzhaniyane jako wptywaj£|ce na^toszt 1 ^

:  Wykonawca nie moze realizowad zabwk^bhybK w^ w Ddkumentacj! Projektowej, a o ich ,
wykiyGiu povwnien natychmiast powiadomid ̂ mawiajl^go, oraz Pracowni? Projeklowq.
W^eikie roboty naleiy prowadzid zgodnle z polskirn^izepisami i normamL W rnlejscach, w klorych
projekt okredla wyrnagania ostrzejsze od vvymaga|^^normowych, obowiqzujq wymagania stawiane
w pirpjekcie, Wszelkie roboty b?dq prowadzonb^^/^ z fnstrukqami producentdw materiaidw I
wyrobdw.

Wykonawca jest zobqwi^ny do uwzgl?dnienia wszeikich informacji zawartych w dokumentacjl
iinnych dokumentach przeka^nych przez ^mawiajqcego, jak rdwniet zobowiqzany jest do
wykpriania wszystkich nie przpwidzianych w dokumentacji, a majqcych zdanlem Wykonawcy wpfyw na
cen? eiementdw, konlecznycti do poprawnego funkcjonowania obiektu i pefnego zreallzowania
zadania. W wypadku Jakichkolinnek niejasnoSci obowiqzkiem Wykonawcy jest kontakt z Zamawiaj^c^m
w celu ich wyjaSnienla. Podczas reaiizacji robdt naleiy uwzgl?dniad instrukcje producenta materiaidw,
oraz przepisy zwiqzane I obowiqzujqce, wtym rdwnieZ te, ktdre ulegiy zmianie tub aklualizacji.
W pizypadku istnienia norm, atestdw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, dwiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowiqzkowych do stosowania
naleZy stosowad si? do ich tredci i postanovneh.

Podstawq robdt stanowi^ wszystkie ww. dokumenty, jako nierozerwaina catoSd. Dane,
wymagania i ilodci wyszczegdlnione chodby w jednym z nich s^ obowiqzujqce dia Wykonawcy tak,
jakby zostafy ujpte wcatej dokumentacji. Na etapie pizygotowania oferty i przetargu Wykonawca
powinien sprawdzid ww. dokumenty i wyjadnid ewentualne rdtnice, gdyby wyst?powaty. W przypadku
rozbieiznodci Wykonawca nie mo2e w^orzystywac bf?d6w lub opuszczed w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomid Zamawiajqcego, w celu dokonania odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupetnied. Je^eii jakiekotwiek elementy nie zostaiy uj?te we wszystkich elementach
dokumentacji to nalety je uwzgl?dnid, a w szczegdinosci ujqd naleiy wszystkie elementy i urz^dzenia,
ktdre sq niezb?dne do prawidbwego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowiqzany jest do
zainstalowania wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majqcych wpiyw na cen? eiementdw.

2.1.1 Gfowne zadania systemu
- wykrycie zagroZenia poZarowego
- powiadomienie osdb odpowiedzialnych za nadzdr nad central^ SAP w zakresie obstugi
- powiadomienie o zagroZeriiu osdb przebywaj^r^ch na terenie obiektu z wkorzystaniem sygnalizacjl
optyczno akustycznej zaprojektowanej w obrpbie hollu na kaZdej kondygnacji
- wysterowanie zjazdem windy na poziom ewakuacyjny, zablokowanie jej oraz otwarcie drzwi
.-_wytaKeniem central wen^

2.1.2 Zaioienia techniczne I funkcjonalne SAP

2.1.2.1 Zafoienia podstawowe;

Zakres projektowanej instaiacji obejmuje caly budynek, wfqcznie z przestrzeniq strychu ktdra
nie byt obj?ta systemem sygnalizacjl poZaru. Centrala sygnalizacjl poZaru zostala zaprojektowana do
zainstalowania w pomieszczeniu straZnicy (006) na poziomie parteru w miejscu istniejqcej centrali.
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Islniejqcq centralf 2demontowa6 po zabudovrie nowej przy zatoieniu pelnej fiinkqonalnoSci istniejqcej
centrali. Wtrakcie realizaqi nowej instalaqi obiektu nie pozostawic bez nadzcru.
Projektzaldada realizaq^ st^wania:
1. Wysteiowanie qazdem win^ na pozioni ewakuac^ny, obwarcte dizwi, zaUokowarue przed

dalszym idytkowaniem. W trakcie realizaqi W^onawca prac zoboviri^any jest do uzgodnienia z
firmq senvisujqcq sposdb realizacjj tego wysterowania Szafa st^jqcq windq ziokalizowana jest w
pomieszczeniu maszynowni na poziomie piwnicy

2. V\Avylaczeniem centrali wen^acyji^ ziokalizowanq* na poziomie poddasza
3. Zamknf^em klap pozarawych w^ejajqcych stref? potarow^ centrali wentylacyjnej
4. Z uwagi, Ze oblekt nie podlega przepisom zwi^anym z zabudowq dZwi^kowego systemu

osfizegawczego (DSO), zaprq^dqwano sygnafizatory oplyczno-^ctistyczne, ktorych zadaniem
bqdzie infomiowanfe przeb/^qcych na tenenie os6b o powstafym zagioZavu poZarowym, wraz z
konieczno§ciq ewakuaq! z obidchj. Sposob informowania, oraz zasady postqpowania w sytuaqi
zadziaiania sygnaiizatondw akustycznych powinny zostad uwzgl^dnione w .Instrukql
bezpleczeitefwa poZarowego' opracowanei po wykonaniu nowej ir^aql I zdemontowaniu
istniqqcq. Sygnanzatoiy zoslaly zaprqi^dowane do zabudowany w rEjonfu hollu na kaZdq
kondygnaql

2.1.2,2 Vt^agania w odniesieniu do systemu sygnalizacji poiaru

a) Vt^magania c^dlne

- zgodno§6z normami i przepisamL
- Swiadectwa dopuszczenia wyrobdw do uZytkowania w ochronie przedwpoZarowq (aktualne
certyfikaty).

- spelnienie "Warunkdw organizacyjno-techniczriych jaldm powinny odpovmadad polqczenia urzqdzert
sygnalfzaqgno-alannowych z jednostkami PSP i zasady ich uzgadniania" - qiracowanie KG PSP,
symbol BZ-IV-6/44/93 Waiszawa 01.09.1993r. - pkt 4 "Warunki dia systCTitiw wyioywania poZaru
zainstalowanych wnadzorowanych obi^dach".
Wszystkie elementy liniowe adresowalne powinny by6 wyposaZone w bcofatory zwarc, w tym:

- ostfzegacze automatyczne czujki.
- r$czne (^tiz^aczepoZaruwe (ROP).
- iiniowe elementy kontrolno-stehjjqce do realizaqi decentralnych ukladdw sterowania ppoz.

Wymagany asortym^ el^^dw sEd3dowy<di ̂ st^u;
- centrale,

- elementy liniowe, w tym:
- osfrzegacze automatyczne; czujki optyczne razproszeniowe, nadrniarowo-rdZnicowe

temperatury, urielosensorowe optyczno-fempeFaturowo,
- ostrz^acze r^czne
-  sterowniki liniowe (do realizaqi sterowah omiejscowych")
- wskaZnild zadzialania

- adaptery linii bocznych (do realizaqi linii kontrqlujqcych obwodow sygnaHzaqi
zwrotnej zadzialania el^entdw ochrony p.poz. np. Map pozarowych itp.)

b) Centrala (CSP)

- Wsp6lpraca z urzqdzeniem transmisji alarmdw (UTA) - monitoring zgodnie z ww. warunkami
okreslonymi przez KG PSP (poza zakresem opraccwania prqektow^o).

- Rozwi^ania techniczne elimmujqce lub ograniczajqce skutki niektorych uszkodzeri, a przede
ws^stkim zasDanie awvar^'ne z kontrolq stanu akumulatora i obwodu ladowania.

- MoZllwoSd podlqczenia komputera z odpouriednim oprogramowanlem dia utatwienla
konfigurowanla i w^m^ania obsiugi systemu (urizualizaqa danych).

- Adresowanie indywidualne ww. elementow Gniowych.

- System powinien bye dialc^ouqr. Centrala nie tylko przyjmuje sygna^ od ostizegaczy ale - wg
okreSlonych w programie algorytm6w - moZe wysytec sygnaly do - zainstalowanych w linii
dozorow^, elementdw adresowalnych.

- Linie dozorowe p^tfowe (Masa "A") odpome na przerwy (kontrola linii z 2 stron), odpome na
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zwarda (zastpsowanie izolatorow zwar6). z moiliwoscig tworzenia odgafpzien tj. linii
bocznych, najlepiej adresowalnych (za posredniclwetn adapterow linii bocznych).

-  MoillwoSd programowego tworzenia stref dozorovyych
-  Moaiwosd wbudowania (podiqczehia) oryginalnych modulow (kart lub sterownlkow liniowych)

indywiduainie programdwanych przekainikdw (tzw. "matryca kontrolna" definiujqca funkcje
wl^qce poszczegdlne elementy wykrywajqce i wykonawcze) do reaiizacjl funkcji
sterowniczych z centrum nadzoru

-  Pamipc wewnptizna "nie ulotha" zdarzeA i wartosci pomiarowych.
Budowa modulowa, dUia elastycznosc w rozbudowie systemu, moiliwodd wspotpracy kilku
ceritral w sieci w oparciu o dookolnq magistral^ (dotyczy rozbudowy systemu o pozostale bloki
w przyszloSci). mo:&liw6£6; pracy w sieci central (magistrala, koncentrator ...), podlqczenia
centraiek satelitamych, podt^czenia tablic sygnalizacji rownoleglej (modufdw wyniesionych
centrali).

-  Instrukcje, opisy oraz menu w jpzyku polskim.

c) Linie dozorowe

Adresowalne linie dozorowe musz^ by6 odpome na uszkodzenia (zwarcle lub pizerwp)
przewoddw liniL OdpomoSd tp zapewniaj^: pptiowy ukted pracy linii oraz izolatory zward wbudowane w
ka2dym adresowalnyrti elemencie. W uktadzie pptlowym jedna przerwa linii nie eliminuje z pracy
iadnego elementu liniowego. Centrala po wykryciu uszkodzenia sygnalizuje je i sprawia, ie
przeglqdanie adresowalnej linii dozorowej odbywa sip z jej obu kohcdw. Po usunlpclu przerwy zanika
automatycznie sygnalizacja tego uszkodzenia. W ukladzie pptiowym, w wyniku zwarcla przewoddw linii
dozorowej zadziaiajq dwa izolatory w elsmentach liniowych zainstalowanych naJbliSiej miejsca
uszkodzenia, w wyniku czego zostanie odiqczony tyiko fragment linii dozorowej poitilpdzy tymi
elementami. W ramach jednej pptii musi by6 zapewniona molliwosd zainstalowanych do 127 ww.
adresowalnych elementdw liniowych. Centrala w normalnej pracy powinna odwolywad sip do
elementdw adresowalnych poprzez numer elementu. Elementy adresowalne muszq bye programowo
pogrupowane w strefy dozorowe. W centrali musi istniec mo21iwoS6 utworzenia min. 256 stref. Strefy
muszq bye utworzone w sposdb umoZliwiajqcy identyfikacjp obszaru zainstalowania elementdw. Strefa
umo^liwi zaprogramowanie odpowiedniego wariantu alarmowania. Dzipki temu mo±na eiiminowad
fafszywe alarmy w obszarach o dui^ym narazeniu na przypadkowe zadziahania czujek. Do ka2dej strefy
mo±na programowo przypisad komunikat tekstowy (komunikat u:zytkownika). W pr^adku przyjpcia
alarmu ze strefy, tekst ten zostanie ujawniony na wyswietlaczu LCD centrali wskazujqc lokalizacjp
potaru. Doktadne tresci komunikatow powinien wpisad instalator po uzgodnieniu z zakladowym
inspektorem ds. ppoz. lub na podstawie „[nstrukcji bezpieczedstwa pozarowego" opracowanej dia
danego obiektu.

d) Czujki

Czujki powinny utrzymywad stafq czubdc przy postppuj^cym zabrudzeniu komor pomiarowych.
Wszystkie czujki povrinny mied wbudowane izolatory zward, posiadad uklady kompensacjl zmian
poziomu cidnienia powetrza, wilgotnodci, koncentracji gazu oraz elektronicznq kompensacjp wpfywdw
zanieczyszczenia i starzenia sip.

Poniiej podano wymagany minimalny asortyment czujek:
-  optyczne rozproszeniowe dymu. Ich przydatnodd powinna byd stwierdzona w testach

po±arowych TF1-TF5 orazTFB. Czujki winny posiadad regulowany poziom czutodci.
-  Zrsensorowe^COT). czyii dymu ixiepte-(z algorytmem-termordiniczkoviym). Ich przydatnodd

powinna byd stwierdzona w testach pozarowych TF1-TF6 oraz TF8.
Wszystkie czujki instalowane bpd^ w gniazdach. Poza gniazdami standardowymi powinna

istnied moZliwodd zastosowania obuddw (podstawek) kropioszczelnych np. do pomieszczert
nieogrzewanych, wieszakdw stropowych (poddasza) Itp.

Powierzchnia dozorowana przez jednq czujkp nie przekroczy wielkodci okresionych w
wytycznych projektowania SAP opracowanych przez CNBOP wg VdS i „Specyfikacji technicznej -
Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne pianowania, projektowania, instalowania, odbioru,
ekspioatacji i konsenvacjl".
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e) Ostrzegacze r^czne (ROP)

Pizewidige si^ zastpsou^'e osbz^aczy z wbudouvanymi izoSatorami zwan£ w wyfconaniu
zwyfciyiii, w Gzerwonych obudowach i napisami w j^zyku pdskim!

f) Uniowe efementykontnolno-stenqqce

Elemenjy kontrolno-stenijqce mog^ p[0siada6 dowoln^ wej§6 i wyjSd (wykonawca oferujqc
ctfori^ony syst^ zastosuje odpou^niq iloSc ich ik>§6). piz^cafnikowe pawmny by6
prz^osovirane do napi^a pracy min. 24V i otx^^^noSd pFE[ddvvq mfn. 0,5A. Element ppwinien

g) Sygnalizatory akustyczne

Mogq to by6 element ,;systeinawe*, ale Qak ws^^stkie inz^dzenla w dnni pfzekazaraa SAP do
eksploataqi) muszq po^dad aktualny. cei^fOc^ Na[»^a zasilajqce (w wersyl dia elementdw
.pazasystemowych^) podawane z ceityfikpwanych zasOaczy do sygnalizator6w popizez
sterowniki liniowe. Prze^aczone do realizpvvania sygnalcraqi zagro2enia pa^rem w obrpbie
cafego budynku. C^traia sygnalfzaqi poiaru zostanie zaprogramowana tak. aby alarmy w^udzane
bjrfy wg 6dlle ckregonvchiW Instrukql Bezpieczi^tetwa PbaarowegoV krvteridw. Wsteonie zaMada si^.
2e sygnaFizaqa bpdae aktywdfwana w calym budynku. Docdowa sposdb informqwania osdb o

^  zagFo2eniu po^rowyih pdwinien zostac uzgodnipny na etapie umchamiania systemu.

Sygnal'^ory powinny spefn!a6 przynajmnlej nast^pujqce wymagania:

- Napi^cie zasilania ok. 24VDC.
- Maly pobor pr^du: do 80mA.

- Nat^enie dtwipku w odl^to§d 1 m: min. lOOdB (maksfmiim 120dB).

- Czenmna obudowa z gniazdem i puszk^ instalacyjnq z ceramiczn^ Fistwi^ i bezpiecznildem.
- Mo2liwo^ wyboru rodzaju cbbAnpku. Wymagany jest sygnal dqgty; czpstotliwo£d (w granicach

500-2000Hz) i amplituda sip zmleniad.

- Zabudowany migajqcy wska^ik optycsmy (np. jedna lub kilka diod LED).

2.1.3 PrajeEctowane Enstalacje wyEorymnia i sygnalizacji pozam

2.1.3.1 Struktura systemu

PodstauvDwe elementy systemu pizedstasvionp na rysunkach ideov^ch. Szc^dknvy wykaz
pomfeszczert pizewidzianych do objpda systemem SAP zos^ ptzedstawiony w ptmUszej tabeli.

Ze WEglpdu na mo^twosci ̂ udpwlane) ixowadz^ia przevoddw do uiz^ed, ktdre wymagajq
okablowania w topologii PH90 zaprojektowano dwie pptle dozorowe. Pptia nr 1 zostaia zaprojektowana
pizewodami uni^)aInionymi YnTKSYekw gdzle nie jest M^agany monta2 z wykoiTystanieni

(  ucfiwyt6w spefnlajqc^ch wymagania dIa kabli PH90. Na tej pptii zaprojektowane wszystkie kementy
I" detekf^ne fzn. czujki i rpczne ostizegacze pozarowe. Na p§tFi nr 2 zaprqektowano elementy
^  wykonawcze ktdre b^q realtzowa6 funkqe kontroli I sterowanla.

I
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2.1.3.2 Tabele elementdw p^tli

P^tia dozorowa nr 1

Lp.
Nrelementuw

P?tli
Lokalfzacja Nr pom. Typ

ostizegacza

1 1/1 ^arter, Stra^nica 006 ROP

2 1/2 ^arter. Stra^lca 006 Czujka

3 1/3 ^arter. Bluro 005 Czujka

4 1/4 ^arter. Infbrrnacja 004 Czujka

5 1/5 ^arter. Hoi! 003a ROP

6 1/6 ^arter. Hell 002 Czujka

7 1/7 ^arter, Wiatrotep 001 Czujka

8 1/8 ^arter. Bluro 003a Czujka

9 1/9 'arter. Bluro 003b Czujka

10 1/10 ^arter. Hell 002 Czujka

11 1/11 ^oziom piwnicy. WC -110 Czujka

12 1/12 'oz{om piwnicy. Pom. socjalne -109 Czujka

13 1/13 ^oziom piwnicy. Magazyn -106 Czujka

14 1/14 'oziom piwnicy. Maga^n -106 Czujka

15 1/15 ^oziom piwnicy. Magazyn -107 Czujka

16 1/16 ^o2om piwnicy. Magazyn -107 Czujka

17 1/17 =*oziom piwnicy. Holl -101 Czujka

18 1/18 =^oziom piwnicy. Moil -101 Czujka

19 1/19 ^ozlom piwnicy. Holl -101 Czujka

20 1/20 ^oziom pivynicy. Holl -101 ROP

21 1/21 ^ozlom piwnicy. Szyb windy - Czujka

22 1/22 ^oaom piwnicy. Archiwum 1 -103 Czujka

23 1/23 ^oziom piwnicy. Archiwum 1 -103 Czujka

24 1/24 ^oziom piwnicy. Komunlkacja -102 Czujka

25 1/25 ^oziom pivvnicy. Komunlkacja -102 Czujka

26 1/26 ^oziom piwnicy. Archiwum II -104 Czujka

27 1/27 'oziom piwnicy. Archiwum II -104 Czujka

28 1/28 ^oziom piwnicy. Pom. techniczne -105 Czujka

29 1/29 ^oziom piwnicy. Maszynownia -106 Czujka

30 1/30 ^arter. Holl 002 Czujka

31 1/31 ^arter. Pom. gospodarcze 007 Czujka

32 1/32 ^arter. Biuro 008 Czujka

33 1/33 ^arter. Bluro 008 Czujka

34 1/34 ^arter. Biuro 009 Czujka

35 1/35 ^arter. WC m^ski 010 Czujka
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36 1/36 ^arter. WC m^kj 010 Czujka

37 1/37 'arter. WC m^sld 010 Czujka

38 1/38 ^arter. WC damski 011 Czujka

39 1/39 ^arter. WC damsid Oil Czujka

40 1/40 ^arter.WC damski Oil Czujka

41 1/41 pl^frb. Bluro 103 Czujka

42 1/42 pi^tro. WC 104 Czujka

43 1/43 plftra. WC m^ski 104 Czujka

44 1/44 pl^tro. Holl 101 Czujl^

45 1/45 pi^tro.WCdain^ 105 Czujka

46 1/46 pl^tro; Biuro 106 Czujka

47 1/47 pl^. Holl 101 Czujka

48 1/48 pl^. Bfuro 107 Czujka

49 1/49 pi^to. Sekretarkit 108 Czujka

50 1/50 pi^tro. Gab. Dyrektora 109 Czujka

51 1/51 pi^trb. Sala konferencyjna 110 Czujka

52 1/52 pi^. Holl 101 ROP

53 1/53 pij^tro. Holl 101 Czujka

54 1/54 pi^tro. Holl 101 Czujka

55 1/55 pi^tro. Biuro 102 Czujka

56 1/56 pi^tFo. Biuro 102 Czujka

57 1/57 pi^tro. Biuro 102 Czujka

58 1/58 'oddasze. Pom^ serwera 203 Czujka

59 1/59 ^oddasze. Pom. gospodarcze 204 Czujka

60 1/60 Poddasze. Holl 201 Czujka

61 1/61 ^oddasze. WC damski 205 Czujka

62 1/62 'oddas^. Biuro 206 Czujka

63 1/63 ^oddasze. Biuro 207 Czujka

64 1/64 ^oddasze. Biuro 207 Czujka

65 1/65 ^oddasze. Holl 201 Czujka

66 1/66 ^oddasze. Holl 201 ROP

67 1/67 Poddasze. Holl 201 Czujka

68 1/68 ^oddasze. Centrals wentylacyjna 202 Czujka

69 1769 Poddasze. Centrala yren^lac^na 202 Qzujl^

70 1/70 ^oddasze. Pom. serwera 203 Czujka

71 1/71 Strych - Czujka

72 1/72 Strych - Czujka

73 1/73 Strych - Czujka

74 1/74 3trych - Czujka

str. 12



i

75 1/75 Strych - Czujka

76 1/76 Strych - Czujka

77 1/77 Strych. Szyb windy - Czujka

78 1/78 Strych
- Czujka

P^tla dozorowa nr 2

Lp. Nreiefnontuw

P?tli Lokalizacja Nr pom. Typ
pstrzegacza

1 2/1 ^arter. StraZnica 006 PMKS 4/2

2 212 ^rzyziernie. kteszynownia -106 PMKS 1/1

3 2/3 'oddasze. Centrala wen^acyjna 202 PMKS 1/1

4 2/4 ^oddasze. Centrala wentylac^jna 202 PMKS 1/1

5 2/5 ^oddasze. Cerrtrala wentylacyjna 202 PMKS 1/1

6 2/6 ^oddasze. Centrala wentylacvjna 202 PMKS 1/1

7 2n ^oddasze. Centrala wentylacyjna 202 PMKS 1/1

8 2/8 ^oddasze. Centrala wentylacyjna 202 PMKS 1/1

9 2/9 ^oddasze. Centrala wentylacyjna 202 PMKS 1/1

2.1.3.3 Opis linii systemowych

2.1.3.3.1 Linie dozorowe (magistrala)

Linie dozorowe majq postac p^tli dozorowej umoZliwiajqcej odbidr i przekazywanie dalej wszystkich
sygnatdw:

-  z/do ostizegac^ automatycznych (czujek) i r^cznych
-  z/do sterownik6w/adapter6w p^tlowych (PMKS)
-  do modulow przekainikowych w gniazdach czujek

2.1.3.3.2 Linie sterowania urzqdzeniami p.poj:. i sygnalizacji zwrotnej

Linie sterujqce I sygnalizacyjne zostan^ poprowadzone do zamontowanych na p^ti dozorowej -
sterownika/adapterdw (PMKS). Szczeg6fbw^ wykaz sterowart zostai zawarty na schemacie ideowym
sterowania z systemu sygnalizacji poiaru. LIni? sterujgcq sygnalizatory wykonad z moduibw PMKS.

2.1.4 Warunki pracy systemu
Wplyw atmosfery - zakfeida si^, ie warunki klimafyczne (wilgotno§6, temperatura. pr§dkoS6 ruchu
powietrza) zawarte b^d^ w granlcach dopuszczalnych przez producentow urz^dzeii.
Rodzaje zanleczyszczeii atmosfery - koncentraqja pytu, kurzu, dymu I czynnikdw chemicznie
agresywnych (opary, spaliny) w typowych dia otoczehia budynku warunkach nie przekracza norm
dopuszczalnych dla ludzi, a zatem mieSci si^ w granlcach normainej pracy urzqdzeh.

2.1.5 Dob6r urz^dzeii

2.1.5.1 Centrala CSP. Ogdine wymagania

Centrala zostaia zaprojektowana do zainstalowania w porhieszczeniu straZnica (006) na pozlomie
parteru.

Centrala wykonana jest w postaci metalowej szafki, prze^aczonej do instalowania na Scianie
przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafld, b?dqce jednocze§nie piytq czoiow^ centrali, s^ zamykane
na zamek b^benkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone s^ wszystkie elementy sygnalizacyjne i
manipulacyjne. Wewnqtrz centrali "na dnie" naieZy umie§ci6 par^ akumulatorbw 12 V o pojemnoSci 17
Ah. Opcjonalnie centrala moZe bye wyposaZona w dodatkowy pojemnik, pozwalaj^cy na umieszczenie
2 szt. akumulatorbw 12 V o pojemnp§ci do 44 Ah. Centrala wyposaZona jest w 2 p^tle adresowaine z
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nio2:liwosc[^ zainstalowania do 127 elementow adresowalnych w ka2dej Dodatkowo kontrolovrane
jest i sygnaiizowane przekroczenie dqpuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewoddw
linii dozorowej. W cehtrali motna utworzy6 programowo do 256 strefy dozorowe, ktorym mo2na
przyporzqdkowac dowolne komunikafy utytkownika, skfadajqce si^ z dwoch 32 znakovyych linii tekstu.
W pr^padku alarmu komunikaty te pojawiq siq na vvyswetlaczu central!, pozwalajqc obsludze na
szybkq i precy^nq lokalizacj^ zrodia po2aru.

DIa kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 17 wariantow alarmowanla
umotliwiajqcych:

-  alarniGwanie zwykle jedno i dwustopniowe,
-  aiarmowanle z jednokrotnym kasowanlem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
-  alarmowanie z jednokrotnym kasowanlem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
-  alanmowanie z koincydenqjq dwuczujkov^ jedno i dwustopniowe,
-  alarmowanie z koincydencjq grupowo-czasowq jedno 1 dwustopniowe,
-  alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,
•  alarmowanie dwustopniowe ze wspdtzaleznosciq grupowq,
-  alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy „Personel nieobecny".

Centrala posiada:

-  4 poziomy dostqpu obslugi,
-  motliwosc przywracania fabrycznych haset dostqpu bez u^ycia dodatkowych urzqdzeti,

zabezpleczed lub innych hasef,
-  pami^6 wewnqtrznq o pojemnosci 10000 zdarzei^ 19999 alarmow,

Wvposaizenie central!:

-  8 nadzorowanych przekaznikdw z bezpotencjalowymi stykami przelqcznymi 1 A / 30 V,
-  2 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A / 24 V,
-  6 nadzorowanych linii sygnalowych 0,1 A / 24 V,
-  8 nadzorowanych linii kontrolnych,
-  port szeregowy (RS232, RS485),
-  1 port USB do konfiguracjl systemu.
-  drukarka termiczna.

2.1.5.2 Ostrzegacze automatyczne

Nale2y zastosowac czujki procesorowo-analogowe, ktdrych charakterystycznq cechq Jest m.in.
automatyc2ma adresacja, zintegrowana pamiqd aiarmdw i danych eksploatacyjnych, redundancja
awaryjna, automatyczna kontrola czulosci. bezstopniowe dopasowanie do zmiennych warunkow
otoczenia ze stalq czuloSciq, itp. W wiqkszosci pomieszczeti budynku objqtych systemem sygnallzacji
potaru zainstalowane bqdq wieiosensorowe czujki dymu.
Powierzchnia dozorowana przez jeden ostrzegacz nie przekracza wielkosci okre§lonych w wytycznych
projeklowania SAP,
Zaprojektowano wielodetektorowe adresowalne czujka dymu i clepla przeznaczona do wykrywania
poczqtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego pojawia si§ dym i/iub nastqpuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje slq znacznq odpomosciq na ruch powietrza i na zmiany ciSnienia.
Adresowalne czujki wielodetektorowe przewidziane sq do pracy w adresowalnych iintach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej.
Ka2da czujka wyposazona jest w we^qtreny jzoiator zwarc. Czujka zawiera dwa detektory czynnikdw
pozarowych: clepla i dymu. Detektor cie^ to termistor, a detektor dymu to specjalny uklad
sprz^zonych diod: nadawczej i odbiorczej. Diody te zamocowane sq w taki spos6b, aby Swiatio
emitowane przez diodq nadawczq nie docieralo bezposrednio do diody odbiorczej, a przed
zakldceniami od swiatia zewnqtrznego zabezpiecza ]e labirynt. Metatowa siatka zapobiega wnlkaniu do
detektora dymu drobnych owadow i wiqkszych zanieczyszczeh. Calosc umieszczona jest w obudowie
wykonanej z biatego tworzywa.
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Szczegofowe infromacje dotyczqce monta±u i pracy czujki zawarte sq w instrukcji instalowania i
|j kbnserwacji dostarczonej przez producenta.
^  UWAGA: Podczas eksplpatacji czujek nie nale±y dopuszczad do powstawania rosy i szadzi na

powieizchni czujki oraz chronib przed nadmlemym zabaidzehie pylami.
|j Przy wszelkich pracach retndntowych naleiy czujkp wyjqd lub zabezpieczyd jq przewidzianq do tego
^  osionq. Oslony moina otr^mab od instalatora lub nabyc u producenta. W przypadku wyj^cia czujki

gniazdo nale:^ zabezpieczy6 przed pomalowaniem taSmq malarskq. Czujki uszkodzone podczas prac
III malarskich 1 remontowych z winy osob prowadzqcych te prace ( np. pomalowana obudowa czujki,

siatka zaklejona ferbq,... j nie podiegajq naprawom gwarancyjnym.

^  2.1.5.3 Ostizegacze rqczne (ROP)
ij Przewlduje siq zastosowanie ostrzegaczy z wbudowanym izolatorem-zwar6. ZIokalizowano je

na ogof przy wejsciach do budynku, w ciqgach komunikacyjnych. Maksymalna droga dojScia do nich
III nie bqdzie przekraczad 20 m. Rqczne ostrzegacze poZarowe naleZy montowa6 na Scianie, w miejscach
II dobrze widocznym na wysokosci 1,4 m. Przed montaZem nal^ ustalic czy w doceiowym miejscu

montaZu nie ma tub nie bqdzie w przyszto§ci sktadowanych materiatow lub innych elementow Iddre
utrudniq do nich dostqp lub je zastoniq.

^  2.1.5.4 Sygnalizatory optyczno-akustyczne
Sygnalizatory w systerhach SSP stuZq do powiadamiania os6b przebywajqcych w obiekcje o

III wykrytym poZarze, w celu zapewnienia Ich bezplecznej ewakuacji. Sygnalizatory akustyczne
^  stosowane sq we wszystkich obiektach, kt6re posiadajq instalacjq sygnalizacji poZaru. Podstawowym

warunkiem przy doborze sygnalizatorow akustycznych (zgodnie z normq PN-EN 54-2) jest zapewnienie
m  sygnatu alarmowego o minirnalnym natqZeniu dZwiqku rdwnym 65 dB(A). Przy doborze sygrializatordw

akustycznych naleZy zwrdcic uwagq, aby poziom natqZenia dZwiqku byt wyZszy co najmniej o 5 dB(A)
od poziomu tia obiektu. Maksyrtialny poziom dZwiqku nie moZe pizekroczyd 120 dB(A). Z uwagi na fakt

Ij Ze na terenie budynku mogq przebywa6 osoby, z ograniczeniami dotyczqcymi stuchu poziom natqZenia
11 bqdzie na podwyzszonym ppztomie nalezy zabudowad sygnalizatory o poziomie natqZenia di^ipku

minimum IIOdB. Uwaga: ze wzglpdu na podwyzszony pobor prqdu w stosunku do sygnalizatorow o
^  poziomie natqZenie lOOdB naleZy sygnalizatory zaslla6 z dodatkowego zasilacza o wydajnoSci
y  prqdowej min 5A z zabudpwanymi wewnqtrz akumulatorami o pojemnoSci minimum 17Ah.

Zaprojektowano sygnalizatory akustyczne z zabudowanym migajqcym zespotem diod LED.
Sygnalizator skfada sip z dwdch czpSci, z ktorych pienvsza jest wtaSciwym sygnalizatorem w obudowie
wykonanej z tworzywa sztucznego. Zawiera ona wyprowadzenia do podlqczenia napi^cia zasilania 1
piny umozliwiajqce wybranie rodzaju dZvnqku. Sygnalizator posiada moZliwo£6 wyboru jednego z
czterech sygnatdw akustycznych. Druga czpsc - gniazdo jest elementem mocujqcym sygnalizator do
Sciany/ sufitu przy pomocy puszki o odpomosci ogniowej.

Po zabudowie sygnalizatorow nale2y wykonac pomiary natp2enia d^pku czy wyzej
przytoczony warunek jest spetniony. W sytuacji je2ell po wykonaniu pomiardw nie bqdzie wymagany
warunek spelniony, nate2y dobudowa6 dodatkowo sygnalizatory.

2.1.5.5 Puszki instalacyjne dia sygnaMzator6w optyczno-akustycznych

Zadaniem puszek jest zapewnienie ciqgtoSci linii sygnatowej po ppaleniu sip sygnalizatora i
niedopuszczenie do wyeliminowania z dziaiania sygnalizatordw znajdujqcych sip poza strefq potaru.
Puszka instalac^jna do system6w po^arowych wykonana jest z blachy pokrytej czerwonq farbq
proszkowq. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciq^eniowym jednprazowego
zadzialania (wersja z bezplecznikiem). Puszka posiada osobne zaciski do podlqczenia wejScia linii
sygnatowej, osobne do podlqczenia wyjScIa linii sygnatowej oraz osobne do podlqczenia sygnalizatora
lub innego urzqdzenia poprzez bezpiecznik. Puszka powinna posiadac minimum dwa otwory do
mocowania jej przy pomocy metalowych kolkdw do sufrtu lub §ciany. Puszka charakteryzuje sip
przelotowym prostym i kqtowym (90') sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Puszka powinna
umoi^liwiac poprowadzenle minimurn dwoch przewodowze Sciany.

i

I

i
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2.1.5.6 lzolatory2war6
Pfzyi^o wszy^e ele^^ify systemu po»ad^ ̂ udow^ izolatory (separatory)

zward

2.1.5.7 P^tlowy adresowaly mpdiit sterujqco - konfrolny
Podczas realizaqi nal^ ̂stpsovrad ctemoi^ P^pwe umo2|M^Xce ̂ ETOwaiti i kontrol^

poptzez zabudowar^ prz^Ga^itd. (steroranie), oraz konbrt^qce^e^eniy iiK^dpwe i^onlrola stanu
elementdw zewh^trznych). PMKS posiadafy zkiiidowane wyj^^ przeka^ikdwe (styki
bezpotenqalowe NC/NO) uilqc^ne wg algoiyfmto okreSonych prpgramfe centrali przez instalatora,
oraz obwody kontrolujqce wqSdiowe. PMKS sq elementami adresiov^lnyml i umo2i!wiajq:
-podlqczenie boczrych finii dozoimvych^ w ktorych zainstsdowano standardc^ (nleadnesowalne)
czujki poiarowe

-podlqczenie bocznych linii do^iowych, w kl6iych zainst^ourano standardowe (nieadiesowalne)
r^czne ostrzegacze po2arowe

-podfqczenie linii z dementami alannu fechnicznego; to przn^ dia podlqczenla

-sterowariie stykami przeka^ikdW dowc^^ch urzqdzert (z ograniczeniein nap^ i prqd6w w
obwodzie sterowania 30V/2A)

Pfzyjfto, w kaZdy PfiiAKS bqd^ posiadal zabudowany izolator zward. Adaptery bqdq zabudowane w
obudowach (natynkowych) montpwanych wskazan na rysunkach.

W sytuaq'i zastosowanfa n^^nia posladajacego inne el^n^ wqsda / wy3§da nale2y

Podstawcwe wymaganla dotyczqce elementdw PMKS zestavdbno ponfZeJ.
PMKS 1VME/1WY:

-1 wyj§cle pizeka^ikowe b&zpotenqalbwe swobodnie pn^ramowafne

-1 wej§cie monftorujqce

-dtugodd linii monitorujqcej do 50 metrdw

-zasilany z p^ dozoiuwej, ant^iowmy izolator zward

-do 127 moduldw na p^p dozorowq

-pobor prqdu w dozorze ok. 45 pA

-pob6r prqdu w alarmie ok. 9 mA (w Impulsach)

-obdq2aInoS6wyj§61 A/30VDC, 1 A/30 VAC

PMKS4VVB2WY:

-2 wyjScia pizekainikowe swobodnie prc^ramowalne

-4 wqdde do nadzom stanu monitdrowanych uizqdzen

-dhigoSc linii monitorujqcq do 50 metrdw

-zasilany z zasilacza zewnftrznego, zintegrowany izolator zwarc
-pob6r prqdu w dozorze ok. 250 pA
-pobor prqdu w alamnie ok. 7 mA

- obdq^afnosc wyi§61 A / 30 V DC
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Tabela sterowah element6w kontrolujqco-steaijqc^ch PMKS

Element nr 2/1 - Poziom parteru. Stra^ica 006

Nr linii

welSdowei
Stan kontrolawany Typ

dcablowania

WEI Kontrola ZAS1 Typi

WE2 Wolne -

WES Wdhe
-

WE4 Wolne
-

Nriinn

wyjSdowEj Elementy sterawane

WY1 StefDwanie lir^ s^nalizatordw 31,82, S3,84 Typ 3

wy2 Wolne -

Obwddzas.

elementu
LoMizaqa zasilacza

ZAS1 Posom parteni. Stra2nica 006 Typ 4

Bement nr 2/2 - Poziom przyziemia. Maszynowania -106

Nr finii

weiSdowei
Stan kontfolowany Typ

okablowania

WEI Wolne -

Nr linii

wyjSdpwej Elementy sterowane

WY1
Sterowanfe windq - zjazd na poziom ewakuacyjny, otwarde dizwi i
zablokowanie windy przed uiytkowanieni. Alarm po2arowy II stopnia Typ 2

Element nr 2/3 - Poziom poddasza. Centrala wentylacyjna 202

Nr linii

welSdowei
Stan kontrolowany Typ

okablowania

V^Ei Wolne -

Nr linii

wyjSdowq Elementy sterowane

WY1 \Atyfaczanie central! wentylacyjnej. Alarm poZarowy II stopnia Typ 2

Bement nr 2/4 - Poziom poddasza. Centrala wentylacyjna 202 (rezeniva - centrala wentylacyjna)
Nr linii

welSdowei
Stan kontrolowany Typ

okablowania

WEI Wolne
-

Nr linii

wyjSdowej Elementy st^owane

WY1 Wolne Typ 2
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Element nr 2/5 - Poziom podda^a. Centrala wentylac^jna 202

Nrffrm

welsdoMf^
Stan kontrolowany Typ

okablowante

WEI Kwitrob z^kiufcia Mapy pQ2arDWi^ 1^1 Typi
Nr linii

wyjSdouv^ Elementy steiowane

wri Z^mkitt^Cfa ktepy po(2arowiq KPi. Alarm po2sffuwy 11 stopnia Typ2

Element nr 2/6 - Poziom poddasza. Centrala wenfylacyjna 202

Nr linii

wd§ciowei
Stan kontrolowariy Typ

okablowania

WEI Kontrofa zatnkni^a klapy po2araw^ KP2 Typ1

Nr linii

wyjSdowej Elementy sterowane

WY1 Zamknl^'a klapy po^arowej KP2. Alarm pa2arowy II stopnia Typ 2

Eiement nr 2/7 - Poziom podda^a. Centrala wentylacyjna 202

Nr linii

weiSctowe!
Stan kontrolowany Typ

okablowania

WEI Kontrola zamkni^'a klapy poZarow^ KP3 Typ1

Nr linii

wyjsdawcy
Element sfmowane

WYi 2!^kni^a klapy po2arow^ KP3. Alarm poZarowy II stopnia Typ 2

Element nr 2/8 - Poziom poddasza. Centrala wentylacyjna 202

Nr linii

weisciowei
Stan kontrqiowany Typ

okablowania

WEI Kontrola zamkniqda klapy poZarowej KP4 Typ1

Nr linii

wyj^'owej Elem^ity sterowane

WYI Z^lqiiqda klapy poZarowej KP4. Alarm poZarpwy II stopnia Typ 2

Element nr 2/9 - Poziom poddasza. Centrala wentylacyjna 202 (rezerwa - klapa potarowa)

Nr linii

weiSdowei
Stan kontrdowany Typ

okaUowania

WEI Wolne -

Nr linii

wyjSctow^ El^nenfy sterowane

WYI Wolne
-

ij
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2.1.6 Zasilanie urzqdzeii
Obwod zasilania podstawowego 230V 50Hz dia centrali CSP, oraz zasilacza ZAS naleiy

wykona6 z rozdzieini elektrycznej z pized wylacznika poZarowego prqdu (obw6d zasilania wydanych w
projekde elektrycznym). Na tabilcy bezpiecznikowej naleZy zainstalowa6 wyfqcznlki instalacyjne o
nomlnaie 10A. NaleZy je wyraznie opisac w celu fatwej identyfikacjl przez obshjg§ centraiki lub
pracownikdw serwisu. Nale2y wykbnac ppmiary rezystancji Uziemlenia obuddw central.

2.1.7 Organizacja alarmu - monitoring

2.1.7.1 Stany centraiki

Centrala sygnalizacjl potaru mole znajdowac si^ w nast^puj^cych stanach roboczych:
-  Stan podstawowy ("czuwanie"),
-  Stan zakl6cenia,

-  Stan octtqczenia,
-  Stan alarmu,

-  Stan pracy kontroinej,
W przypadku alarmu polarowego w centralce miga pole "Polar^ I rozlega sip ci^gly ton

brzpczyka. Na wySwietiaczu podawany Jest numer grupy dozorowej, numer ostrzegacza
sygnallzuj^cego zagrolenie oraz ukazuje sip tekst dodatkowy pp. opis miejsca. Stany alarmowe sq
wyralnie cdrdzniane (spos6b sygnalizacjl) od innych zgfoszeri np. uszkodzeti. Wewnptrzna drukarka
pozwala na wydruk zarejestrowanych przez pamipc centrali zdarzen.

2.1.7.2 Organizacja alarmu

Centralka przeciwpolarowa mole znajdowad sip w nastppuj^cych stanach roboczych:
-  Stan polam
-  Stan uszkodzenia

-  Stan pracy podstawowe]
W przypadku alarmu polarowego l-go stopnia w centralce miga pole „P02AR" I rozlega sip ton

brzpczyka, na wyswietlaczu cieklokrystalicznym pojawia sip infomiacja, z Jaklego pomieszczenia
nadszedi sygnal o polarze. Od momentu pojawlenia sip alarmu polarowego l-go stopnia odiiczany jest
czas 30s dIa potwierdzenia przez obslugp i naciSnipcie przycisku ̂ SKASUJ". Po naciSnipciu przycisku
„SKASUJ" obsluga centrali ma 180 s czasu na sprawdzenle czy nie jest to falszywy alarm. Jeleli alarm
nie zostanle skasowany przez obskigp, to po upfywie tego czasu zostaje wygenerowany alarm
pblarowy ll-go stopnia, ktdry unichamia sterowania systemu sygnalizacjl polaru zgodnie z tatsej^
sterowar^. Nie naciSnipcie przycisku „SKASUJ'' w czasle 30 sekund powoduje automatyczne
wygenerowanie alarmu polarowego ll-go stopnia. Zbicie szybki w przycisku ROP powoduje
automatyczne wygenerowanie alarmu polarowego ll-go stopnia. Alarmy ll-go stopnia uruchamiajq
sterowania systemu sygnalizacjl polaru zgodnie z w/wtabel^ sterowail (pkt. 2.1.5.7).

2.1.7.3 Szkolenie

Osoby przebywaj^ce w obiekcie powinny bye przeszkoione w zakresie organlzacji ewakuacji.
Spos6b realizacji powiadamiania os6b odpowiedzlalnych za akcjp ratowniczq i ewakuacjp okreSli
zarz^dca obiektu opracowuj^c wspolnle z rzeczoznawc^ ds. p.pol. spacjain^ instrukcjp. W
poszczegolnych strefach dozorowych zaieca sip mental, odpowiednio oznakowanych 1 tatwo
dostppnych aparatow telefonicznych posiadaj^cych poi^czepia priorytetowe z pomieszczeniem
portierni. Naieiy nadmienib. le potwierdzenia zagrolenia mogq by6 realizowane (wg ww. instrukcji)
poprzez personel przebywajqcy najblilej zagrolonej striefy. Jest on powiadamiany przez
portlera/wolnego np. drogq telefonicznq o sygnallzowanym alarmie. W przypadku braku kontaktu z
personelem po uplywie ustalonego czasu (<60 sekund) operator (lub wyznaczony pracownik) musi
osobiscie dokonac zwiadu. Potwierdzenle faktu zaistnienia zagrolenia polarowego wymaga jedynle
uruchomienia najblilszego ostrzegacza rpcznego, co wywota alarm II stopnia.
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2.1,8 Wytyczne mojitaiu urzqdzen i oprzewodowania
Oprzewodowanie obiektu i montai urz^dzen nale2y wykonac wg planow instalacji i ni2ej

podanych wytycznych. Rodzaje kabli dia poszczegdinych zastosowan (linii systemowych) okreSlono
poniZej. Wszystkie zastosowane koryta kablowe muszq bye atestowaiie o odpomodci ogniowej PH90.

2.1.8.1 Liniedozorowe

NaleZy zastosowad kable posradajqce aktualne dwi'adectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w
ochronie przeciwpoZarowej z podzjalem:

- p^tla dozorowa nr 1 kabel typu YnTKSY ekw PH90 1x2x1,0 - linia czujek i r^cznych ostrzegac^
poZarowych,

- p?tla dozorowa nr 2 kabel typu HTKSHekw PH90 1x2x1,0 - linia dIa elementdw wykonawczych I
kontFolujqcych,

Kable uktadad zgodnle z wytycznymi przedstawionymi poniZej.

Poziom orzyziemia:

- p^tla dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu R6 ukfadac nad pfytami
gipsowyml w uchwytach,

- p^tla dozorowa nr 2 - kable ukiadad pod tynkiem tub w uchwytach odst^powych zgodnie z technologic
dIa kabli PH90, pion instaiacyjny analogicznie,

Poziom parteru:

- p^la dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB uktadac nad piytami
gipsowymi w uchwytach,

- p^tla dozorowa nr 2 - kable ukladad pod tynkiem lub w uchwytach odst^powych zgodnie z technologic
dia kabli PH90, pion instaiacyjny analogicznie,

Poziom I oietra:

- p^tla dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB uktadad nad piytami
gipsowymi w uchwytach,

- p^tla dozorowa nr 2 - kable ukladac pod tynkiem lub w uchwytach odst^powych :^odnie z technologic
dIa kabli PH90, pion instaiacyjny analogicznie,

Poziom Doddasza:

- p^tla dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB uktedad w przestrzeni
strychu w uchwytach,

- p^tla dozorowa nr 2 - kable ukladad pod tynkiem lub w uchwytach odst^powych zgodnie z technologic
dIa kabli PH90, pion instaiacyjny analogicznie,

Poziom strvchu:

- p^tla dozorowa nr 1 - kabte w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB uktadad w przestrzeni
strychu w uchwytach mocowanych do wi^iby dachowej,

Kable naiezy u}o±yc z zachowanienn nastcpujccych warunkdw:

-  nie nale2y wykonywad Zadnych potcczeh poza tymi, ktore przewiduje projekt.
-  kable linii dozorowych przed zarnontowaniem ostrzegaczy powinriy stanowid zamkni^te (nie

przeci^te) p^tle umo^iiwiajcce wykonanie pom!ar6w rezystancja linii, rezystancja Izolacji
mi^dzy kablami (±ylami) linii, pojemnosc przewod6w linii.

Protokoty z pdmiarow naleZy przekazad firmie specjalistycznej, kt6ra wykona montaZ urzcdzeh.
-  w miejscach monta^u elementow naleZy pozostawld zapasy kabli (p^tle) p nastppujcPych

minimalnych diugosciach 2x0,35m:
-  w rejonie montaZu centrali: 2m, z zastrzeienlem,
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^  2.1,8.2 Montaz urzqdzeii SAP - wytyczne montaiu
I  Monta± urzqdzeii i wyposaienia ppwinien zostac wykonany 2X[odnie z dokumenteqiq techniczno-

mchowg urzqdziei) pizez wykwalifikowanego instalatora.
^  Przy monta^M urzqdzed nale±y prz^trzegad nastqpujqcych zasad:
ii; - czujki v\^z z gniazdami nafe^ instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w

dokumehtacji,
^  - odlegtosc instalowania czujek nie povinnna bye mniejszej niz 0,5 m od sctan. przewoddw
I  eneigetycznych, zarowych ppraw oswietleniowych,

-  czujki powinny bye instalpwane w taki sposob aby widoczna byta .dioda LED sygnalizujqca
zadzia^nie,

|| - w pomieszczeniach. gdzie wystppujq ppdeiqgi, beiki lub przebiegajq pod stropem kanajy
wentylacyjne, w odieglosei hie mniejszej n\t 25 cm od stropu, odIegloSc instalowania czujek od
tych elementow nie powinna bye mnlejsza x\& 0,5 m,

I  - odlegtosc instalowania nie powinna byd mniejsza rat 1,5 m od otwordw wlotowych 1
^  wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

-  sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by6
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokbt czujki,

-  czujek nie nalety instalowa6 w atmosfeize korozyjnej, zawierajqcej gazy i opary trqce oraz
zapylenie,

I  - w uzasadnionych przypadkach istnieje mo2liwo§6 przesunipcia punktowej czujki w stosunku
I  do pofo±enia przedstawionego na planie. Nalety jednak wowczas przyjqc ogoinq zasadp, by

odlegto§c pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
I  byta wipksza mt maksymaine zasjpgi czujek czyli 7,5 m dia czujek dymu, 5 m dia czujek
i  ciepfa,

-  dopuszcza sip zmianp kolejnoScI tqczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
I  zmiany nalety umieScic w dokumentacji powykonawczej,
I  - rpczne ostrzegacze potarowe nalezy instalowac na §cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m

od poziomu podtogi w taki spos6b, aby byfy dobrze widoczne i dostppne,
n  - przewody instalacji SSP naleiy ukladac w odIegfoSci minimum 0,3 m od kabli innych Instalacjl,
I  w szczegdlnosci zasilajqcych i biegnqcych rdwnolegle. Przecipcia zespotdw kablowych,

ktdrych nie mo2na uniknq6, wykonad pod kqtem 90 stopni,
1  - tqczenie przewoddw nalezy wykonywad tyiko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutdw;
I  nale2y unikad dodatkowych pc^czeh w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez dciany v\^nny

bye wykonane w rurkach Instalacyjnych,
-  ekran przewodow musi bye pofqczony mipd^ sobq w poszczegplnych punktach montazowych

I  (np. w gniazdach, w specjalnym ztqczu). Przed Instaiacjq czujek po2arowych naiety sprawdzid
ciqgfodd 2yt I ekranu oraz opomo§6 i pojemnodd kabli linii dozorowej, ktore nie mogq

I, przekroczyc wartodci wtadciwych dia systemu,
I  - przewody Instalacji sygnalizacji po^aru nalezy prowadzic w bruzdach wykutych w dclanach,

sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
-  przed monta2em zweryfikowad i potwierdzid u Inwestora szczeg^owe rozplanowanie tras

I  kablowych innych instalacji,
-  wszystkie przejdcia kablowe mipdzy strefami po±arowymi uszczelnid zgodnie z

obowiqzujqcymi przepisami, materiatami o odpowledniej odpomodci ogniowej, zgodnej z
l| wymaganq klasq PH.
^  - centralka powinna byd zamontowana tak, aby wskalniki optyczne (wydwietlacze) nie

znajdowaty sip wyZej r\\t 1,8m od podtogi. W trakcie monta±u urzqdzenia a potem eksploatacji
I  systemu nalezy zapewnid swobodny dostpp do elementdw manipulacyjnych central!
^  (szerokoSc min. 75cm).
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2.1.9 Wytyczne odbioru instalacji

2.1.9.1 Wykaz czynnosci, ktdre nalezy wykonac w czasie odbioru
-  Sprawdzenie uZytych rtiateriaidw w zakresie zgodnpScI z obovyi^zujacymi normami
-  Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym
-  Sprawdzenie re:^stancji izolacji, re^^stancji doziemlenia, rezystancji pptii linii dozorowych

(instalator powinien^ przedlotyc stosowny protokot z pomiarow)
-  Sprawdzenie czuloibi wszystkich czujek pOZarowych przy pomocy przyrzqdu serwlsowego

(instalator powinlen przedfoZyc stosowny protokdtz pomiarow)
-  Sprawdzenie spmwnosci ws:^stkich rpcznych ostrzegac^ po^rowych poprzez ich

uruchomienie

-  Sprawdzenie prawidlowosci adresowania poszczegdinych czujek (opisu czujki na
wydwietlaczu centralki)

-  Sprawdzenie uktaddw sterowania urz^dzeniaml zwigzanymi z bezpieczedstwem p.poZ.
obiektu

Sprawdzenie wspdipracy central! z urzqdzeniam! zintegrowanego systemu bezpieczedstwa i
zarzqdzania obiektem

2.1.9.2 Wykaz dokumentow, ktore wykonawca powinlen dostarczyd inwestorowi

-  Uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub (przy niewielkiej liczbie zmian)
oryginalny projekt, w ktdrym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas realizacji
systemu

Protokofy pomiardw rezystancji izolacji ±yt kabli linii dozorowych, rezystancji uziemienia
centralki i re^stancji iyl linii dozorowej (p^tli bez czujek i ostrzegaczy r^cznych)
Protokoly odbiorow cz§§ciowych (jeSli byly dokonywane)

- WaZne dwiadectwa dopuszczenia (atesty) na zastosowane urz^dzenia (konfiguracj^ systemu)

2.1.9.3 Wykaz zaieceii dia uiytkownika (zarzqdcy obiektu)

W pomieszczeniu, w ktdrym zaprojektowano centralki naleZy umiescid:

-  plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru
-  opis funkcjonowania i obslugi urzqdzet^ sygnalizacji po±aru
-  wskazowki, jak nalety post^powad w przypadku alamnu
-  ksi^^ pracy Instalacji, do ktdrej nalety wpisywad przeprowadzone kontrole instalacji,

dokonywane naprawy, zmiany I uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z pddanlem daty,
godziny i przyczyny ich wywoiania. Ksi^ik^ prowadzid r6wnie± w przypadku, gdy centralka jest
wyposazona w pami^d zdarzed i drukark^

-  dopilnowad aby instalator przeprowadzH szkolenie wszystkich osdb, ktdre b^d^ obsiugiwad
centralki

-  po przekazaniu instalacji do eksploatacji natychmiast nale±y zlecid statq konserwacjd
urz^dzed oraz Instalacji

2.1.10 Eksploatacja systemu

Powyzsze zagadnienia zostan^ szczegdlowq omdwione w specjalnym qpracowaniu poswi^cpnym
obsfudze systemu SAP, ktdre opracuje firma specjalistyczna montuj^ca urzqdzenia.

W pobliZu centralki, poza ww. instrukojq powinny siq znajdowad rdwnieZ inne dokumenty, jak

..kpntro'i systemu. instrukcja post^powania w wypadku ala poiarqyyych J
uszkodzeniowych, tabllczka z numerami telefondw alarmowych (do Padstwowej Strazy Po2amej,
zaktadu prbwadz^cego serwis, kierownictwa obiektu ltd.), dokumentacja systemu z opisem dziafania,
sposobem zasilania, umotliwiajqcq tatwq identyfikacjq linii dozorowych, stref, rodzaju czujek itp.
W pocz^tkowej fazie uZytkowanIa instalacji, w celu unikniqcia fafszywych alarmdw, nalety uwzglqdnid
nastqpujqce czynniki:

-  w pomieszczeniach o wysokodcl do 3 m dym tytoniowy mote uruchpmid czujki dymowe.
Naleiy egzekwowad zakaz palenia na terenie obiektu

-  czujki pozarowe motna ekspioatowad przy wilgotnosci wzglqdnej nie wiqkszej ni^ 95%. NaleZy

1/
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przy tym poczyni6 obserwacje czy w danej strefie nie b?dq wyst^powab skropliny, roszenia i
6ute ilosci kurzu.

2.1.11 Uwagikoiicowe
Instalacje nale^y wykpnac zgodnie z:

-  planami instalacji oraz schematami zawartymi w niniejszym opracowaniu
-  obowi^jqcymi p^episami i normami
-  podczas realizacji naleiy uwzgl^dnlad regafy magazynowe lubjnne wyposaienie mogqce

bezposrednio lub ppsrednio wpfywad na funkcjondwanie systemu
Wszelkie zmiany uzgadniad z brantowym inspektorem nadzoru i autorem opracowania.

Wykonawstwo instalacji, dostew^ I mental urzgdzed naleiy powierzyd firmie specjalistycznej np.
wytypowanej wg wczesniej okreSlonych zasad.

2.1.12 Wytyczne branzowe
W ramach projektdw poszczegdlnych branZ powlnny znalezc sip elementy zwiqzane z

bezpieczedstwem po^arowym obiektu, w tym z omawiang instalacji SAP.

2.1.13 Brania elektryczna

Obwody zasllania central! CSP i zasilac^ ZAS wykoiiad kablem HDGSi^o 3x2,5mm2 z
wydzielonego obwodu zasiiania z przed wylacznika potarowego prqdu

2.1.14 Konsenvacja i utrzymanie systemu
Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CENH'S 54-14 ponizej przedstawiono warunki

eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslaji ramowy i szczegdiowy zakres prac
konserwac^jnych oraz obstugi technicznej.

Obshioa codzienna:

UZytkownik lub wtadciciel powinien zapewnid, aby codziennle bylo sprawdzane:
-  czy kaZda centrala, tablica i panel wskazujq stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od

stanu dozorowania jest odnotowane w kslizce prac^ i, czy we wladciwy sposdb zostala
zawiadomiona firma prowadzica konserwacjp,

-  czy przy kaZdym alarmie zarejestrowanym pd poprzedniegp dnia podjpto odpowiednie
dziafania,

-  czy jedii instalacja byla wyliczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostala przywrdcona do
stanu dozorowania.

KaZda zauwaZona nieprawldlowodd powinna byd odnotowana w ksiiZce pracy i moZliwie szybko
usunipta.

Obshiaa miesieczna:

Co najmniej raz w miesiqcu uZytkowriik lub wlaSciciel powinien zapewnid aby:
-  zapasy papieru, tuszu lub taSmy dia kaZdej drukarki byly wystarczajqce,
-  przeprowadzono prdby rozruchu kaZdego awaryjnego zespolu prqdotwdrczego. ktdry powinien

speiniad oraz sprawdzono zapas paliwa - i w razie potrzeby - uzupelniono,
-  przeprowadzono test wskaZnikdw a kazdy fakt niesprawnodci wskaZnIka zostal odnotowany.

KaZda zauwaZona nieprawidlowodd powinna byd pdnotowana w ksiqZce pracy i mozliwie szybko
usuriipta.

Qbsluaa-kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kaZde 3 miesiice. uzytkownik lub wladciciel powinien ^pewnid, aby
specjallsta:

-  sprawdzR wszystkie zapisy w ksiiZce pracy I podjil niezbpdne dzialania, aby doprowadzid do
prawidlowej pracy instalacji,

-  spowodowal zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub rpcznego ostrzegaoza poZarowego w
kaZdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawldfowo odbiera i
wydwietla okreSlone sygnaly, emiluje alarm akustyczhy oraz uruchamia vyszystkie inne
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urz^dzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
-  sprawdzR, czy monitoring uszkodzeii central! sygnalizacjj potarowej funkcjonuje prawidipwo,
-  w miar^ mo±liwo§ci spowodowai zadziatattie kazdego iqcza do stia±y po2amej lub do

zdalnego centrum statej obserwacji,
-  przeprowadzR wszystkie inne kontrole 1 pr6by, okreSlone przez wykonawc?, dostawc? lub

producenta,
-  dokonal rozpoznania. czy w budynku nastqpiiy jakies zmiany budowlane lub w Jego

przeznaczeniu, kt6re mogfy by wplyn^c na rozmieszczenie czujek i r^cznych ostrzegaczy
poiarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i - je§li tak - dokonat oglcdzin,

Kaida zauwaZona nieprawidlowoSc powinna by6 odnotowana w ksi^ce pracy i moZliwe szybko
usuni^ta.

Obshiaa roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uZytkownik lub wtaSciciel powinien zapewnid, aby specjallsta:
-  przeprowadzil pr6by zaiecane dia obstugi codziennej, miesi^cznej 1 kwartalnej,
-  sprawdzR kaZdq czujk^ na poprawnosc dzlalania zgodhie z zaieceniami producenta (chociaZ

kazda czujka powinna byO sprawdzana raz w roku, dopuszcza sif sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontrpli kwartalnej),

-  sprawdzit zdolnosc centrali sygnaiizacji poZarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

-  sprawdzR wzrokowo, czy wszystkie pot^czenia kablowe i sprzpt sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

-  dokonal oglpdzin, czy w budynku nast^pily jakjeS zmiany budowlane lub w jego
przeznaczenlu, ktore moglyby wptynq6 na rozmieszczenie czujek I rpcznych ostrzegaczy
poZarowych oraz sygnalizatordw akustycznych. Oglpdziny powinny takZe potwierdzl6, czy pod
kaZdq czujkq jest utrzymana wolna przestrzert co hajmriiej 0,5 m we wszystkich kierunkach i
czy wszystkie r^czne ostrzegacze poZarowe sq dostppne I widoczne,

-  sprawdzR i przeprowadzl6 pr6by wszystkich baterii akumulatordw.
KaZda zauwaZona nleprawidbwoSc powinna by6 odnotowana w ksi^ce pracy i moZliwIe szybko
usunipta.

Dokumentacia:

Po zakortczeniu przeglqdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpovwedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczyc bsobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protok6t stwierdzajqcy,
Ze pr6by wymienione w instrukcji zostafy wykonane i. Ze o wykrytych wadach zostala powiadomlona
osoba odpovwedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIAI SYGNALIZACJl P02ARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZEStRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEP!S6w

PRZECIWPOZAROWYCHI

111-

str.24



2.1.15Zestawienie uiz^dzeii \ materialow podstawov^ch systemu sygnalizacji
poiaru

I

{ lloSc 1
Ur^dzenia systemu sygnalizacji pdiaru

1 Czujka opVczno-termiczna dymu - 73szt

2 Gniazdo czujki - 73szt

3 Przyclsk po2arowy - 5szt

4 P^tlowy adresowalny modut sterujqco-kontroiny 4 WE/ 2WY - 1 szt

5 Obudowa dia PMKS 4WE/2WY - 1 szt

6 P^tlowy adresowalny modui sterujqco-kontrolny 1 WE/ 1WY - 8 szt

7 Obudowa dIa PMKS 1WE/1WY - 8 szt

8
Centrala sygnalizacji po2aru obsiuguj^ca 2 p^tie dozorawe, drukarka
zdarzeil

- Ikpl

9 Akumulator 12V/40h 40Ah/12V 2 szt

10 Pojemnik na akumulatory - 1 kpl

11 Sygnalizator opt.-akust. (z atestem CNBOP), nat. dzwi^ku >1 lOdB - 4 szt

12 Puszka dla sygnalizatordw - 4 szt

13 Zasilacz do systemow sygnalizacji potaru 24V/5A - 1 szt

14 Akumulator 17Ah/12V - 2 szt

Materiaty instalacyjne

15 Pizewdd HTKSHelw 1x2x1,0mm PH90 / sterowania dla PMKS/ - 300 m

16 Przewod YnTKSYekw 1x2x1,0mm /p^tia dozorowa/ 980 m

17 Przewod HDGs 3x2,5mm2 PH90 / zasilanie CSP i ZAS/ - 50 m

18 Przewdd HDGs 2x1,0mm2 PH90 / zasilanie sygnalizatordw/ - 200 m

19 Zaprawa ognioochronna - uzupefnienie strefy poiarowych - 5 szt.

20 Rurka typu peszei / RB - 500 m
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gOKR^GOWA
.

||N2YNIER0W
? BUDOWHICTWA

Katowice, dnia 15 grudnta 2005 r.

DECYZJA

"• ^ ^ ""S grudnia 2000 r. o samoizqdach zawodowycharchitektow. m^ynierdw budownlctwa oraz urbanistdw (Dz:U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z p6in zm)
"®'- "■ ^ y 'ip'=a ■'994 r. Prawo budowlaiie(D2.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporz^dzenia Ministra Infrastruklury

M  kT -1. "IS'®.. ^ sprawie samodzlelnych funkcji technicznychw budownicfwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwi^zku z art. 104
Kodeksu post§powania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.)

Okr^gowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB
nadaje

Panu(j)
Mgr \nt elel^k - kierunek elektrotechnika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny'

do projektowania i kierowania robofami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sfecf, insfalacji 1 urz^dzeifi elektrycznych i

elektroenergefycznych

UZASADNIENIE

Okr^gowa Komisja K\iraIifikaGyina 6l^skiej Okr§gowej Izby Iniynierdw Budownlctwa w Katowicach
sM^drite tepL^ n ^ Post?powania kwalinkacwnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,Posiadawymaganeprawem:wyksztateenieipraktyk?zawodowa

P?^yy""y egzaminu - konleczne do uzyskania uprawnlert budowlanych do
I 'i®"™'®"'® robotami budowlanymi bez ograhiczert w specjalnoSci instalacyjnej wzakresie sieci, instatacji f urz^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawniert jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenlei.zg^nie z art 12 usL 7 wAv ustawy Prawo budowJane - podstaw? do wykonywania samodzielnvch ftinkdi

ptrzymuja:

2. Okr^gowa Rada Izby
3. Gfdwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego i
a/a.

Skf^ or^kaj^cy OKK
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BUDOWMiCTWA

t

Zaswiadczenie
o numerze weryfilQcnnym:

i

i

1^

Pan' umer2e ewidencyjnym

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slqskiej Okr^gowej Izby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze za^adczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaiwiadczenle zostato wygenerowane elektronlcznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniii 2018-12-17 roku priez:

, Pfzewodnioqcy Radyil^kiej Okr^owej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnIa 18 wrze^nla 2001 r. o podpisle elektronianym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektmniczn^ opatrzone bezfaeanym podpisem eleldbronicznyiix tiferyfScow^^ pizy pomocy waznego lnra!ifflcowan^> certyfilatu 59
rdwnowanie pod wz^Qdem skutlcow prawnycfidcdniniefitom qpatrzonym podpisami wlasnorQcznyn&)

i * WeryfikacJe poprawnoid danych w niniejszym zaiwiadaeniu mozna sprawdzld za pomocq numeru weryfilcacyjnego zaiwiadaenia na
stroroe Polsklej Izby Inzymerdw Budownfctera www.ptib.org.pl lub kontaktujqc siq z Inurem %vlaidwej Okr^owej izby. Inzynierdw
Budownictwa.
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O^WIADCZENIEZGODNIE Z USTAWAPIMWO BUDOWLANE

Rybnlk, 27.03.2013
(mIeJsQowoU f data)

(imiq i nazwisko projektonto}

(adres)

O^WIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 201S^., poz. 1202 z pozn. zmian.) o^iadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY SYSTEMU ALARMU PRZECjWPOtAROWEGO (SAP) W
BUDYNKU DELEGATURY SIASKIEGO OW NFZ W RYBNIKU UL 3 MAJA 29

(ttazwa Inwe^cJI)

DELEGATURA SIASKIEGO OW NFZ W RYBNIKU UL 3 MAJA 29
(adresbudowy)

NFZ W WARSZAWIE, ̂LASKI ODDZIAt W0JEW6dZKI W KATOWICACH
UL kOSSUTHA 13,40r844 KATOWICE

(nazwa I adres inwestora)

zostat sporzqdzony zgodnie z obowi^zul^cym! przepisami oraz zasadaml wiedzy technicznej,
oraz nie wymaga sprawdzehia przez drugiego projektanta.

(podpis proJe}danta)
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PRZEDMIAR ROBOT

[c

Obiekt Delegatura SIgskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik
Rodzaj robot Projekt systemu'alarmowego przeciwpozarowego (SAP) w budynku delegatury OW NFZ w

Rybniku -

Kod CPV 45311100^1 - Robotyw zakresie okablowania elektrycznego
45312100-8 - Instalowanie przedwpozarowych systemow alarmowych

Lokalizacja Delegatura SIgskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik
Inwestor ; NFZ w Warszawie SIgski Gddzlat Wojewodzki w Katowlcach ul. Kossutha 13,40-844

Katowice

Wykonawca ARGHICON S.C. JERZAK SZARANIEC ul/ Glowacklego 1,44-100 Gllwice

M  .

i 2, 02. 2020
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Delegatura ̂ Igskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik
Przedmlar robot

1 Nr 1  Podstawa Opis robot '  Jm llos^
1  i

1. INSTALAGA WYKRYWANIA1SYGNAUZAGI POlARU

1
1

1 1.1 Prace Instalacyjne dia potrzeb instalacji wykrywania sygnallzacji pozaru
KpdCPV:45311100-i

1  1 . KNR 4-03

1001/01

1 MGPlBwyd.lV
,  1992

jMechaniczne kucie bruzd dIa przewoddw wtynkowych w podlozu ceglanym
Kod CPV: 4S311100-1

;

m 250

2 KNR 4-03

■  . 1012/01
MGPiB wyd.lV

1992

Zaprawianle bruzd c szerckoici do 25mm
Kod CPvV 45311100-1

m 250

i  3-

i

KNR 4-03

1014/01

MGPiB wyd.lV
1992

R^czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Kod CPV: 45311100-1

m3 0,3

4 KNR 4-03

1015/03

wyd.lV 1992

Przykr^cenie w jednym miejscu uchwytdw o masie do 0,Skg do sclany
Kod CPy: 45311100-1

szt 100

5 Kalkutacja
Indywidualna

Rozbieranie sufitdw GK / wykonanie otworow rewizyjnych dia potrzeb wykonania okablowania n/s podwieszonym
Kod CPV: 45311100-1 r-e 120

6 KNR 5-08

0211/06
wyd.V 1993

Ukladanie na przygotowanym podlozu przewoddw kabelkowych miedzlanych (aluminiowych) natynkowych w
powtcce polwinitowej o przekroju do 6mm2 {12mm2 dia Al) z mocowaniem uchwytam! odst^powymi - przewdd
HTKSHekw PH90 lx2xl,0mm
Kod CPV: 45311100-1 m 100

7 KNR 5-08

0210/01
MGPiBwyd.V"

1993

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dia Al)
uktadane pod tynkiem w podlozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przew6d HTKSHekw PH90 lx2xl,0mm
Kod CPV: 45311100-1

m 200

8 KNR 5-08

0210/01

MGPiB vyyd.V

1993

Przewody kabelkowe rniedzlane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej p przekroju do 6mm2 (12mm2 dia Al)
ukladane pod tynkiem w podlozu hie betonowym w gotowych bruzdach - przewdd HDGs 3x2,5mm2 PH90
Kod CPV: 45311100-1

m 50

9 .  KNR 5-08

0210/01
MGPIB wyd.V

1993

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dia Al)
ukladane pod tynkiem w podlozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewod HDGs 2xl;0mm2 PH90
Kod CPV: 45311100-1

m 200

10 KNR 5-08

0110/01
wyd.V 1993

Rurywiniduroweoirednicydo 20mm ukladane na tynku na gotowych uchwytach
Kod CPV: 45311100-1

m 500

11 KNR 5-08

0207/01
wyd.V 1993

Wclgganie do rur przewoddw kabelkowych miedzlanych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dia Al) w
powloce polwinitowej - Przewod YnTKSVekw 1x2x1,0mm
Kod CPV: 45311100-1 m 980

12 KNR 4-03

1004/16
wyd.lV 1992

Mechaniczne przebijanie otwordw diugosci do 40cm w icianach lub stropach betonowych dia rur o irednicy do
25mm

Kod CPV: 45311100-1 szt 8

13 KNR 4-03

1008/02

wyd.iV 1992

Montaz przepustow rurowych o srednicy zewn^trznej rury do 40mm i diugosci do Im w scianie

Kod CPV: 45311100-1

szt 8

14 Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie uzupelnieh przeji^ pozarowych zaprawg ognioochronn^

Kod CPV: 45311100-1 szt 5

1.2 Montaz urzqdzen systemu sygnallzacji pozaru

Kod CPV: 45311100-1

15 KNR 5-05

1601/10

M77it

Zainstalowanie centraieksygnalizacji pozaru CSP do 2CNN na podlozu ceglanym /centrala sygnallzacji pozaru
obslugujgca 2 p^tle dozorowe/
Kod CPV: 45312100-8 szt 1

16 i KNR 5-08

i  0311/01

1 MGPiBwyd.V
1  1993

Montaz na gotowym podlozu gniazd bezpiecznikowych ̂ciennych zamkni^tych 1-biegunowych na pr^d znamionowy
2SA

Kod CPV: 45312100-8

szt .1

17

•

•

KNR AL-01

0109/02

Athenasoft

wyd.2000

Montaz akurnulatora bezobslugowego o pojemnosci 130Ah /akumuiator dia central! 12V/40Ah/
Kod CPV: 45312100-8

szt 2

18 KNR AL-01

0114/05
Athenasoft

wyd.l 2000

Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE /Pojemnik na akumulatory (2 x 50Ah]/
Kod CPV: 45312100-8

1 szt 1



Delegatura 5lqsklego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik
Przedmlar robot

t  .
j Nr i  Podstawa Opis robot

■  Jm llosc

!
j 19
1

1  KNRS-D6
1606/04

jlnstalowanie gn[a2d w.wykonaniu zwyWym do sampczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo montowane
jkplkami rozporowymlwbetonie/gniazdo do.aujek/
jKodCPV: 45312100-8 1  szt * i

1  71

n  ■

1 20

1 21
- KNR5-06

1612/02
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujkl dymu
Kod CPV: 45312100-8

r •
t

i  szt i  71

n j

1
1

KNR5-06

1609/07
InstalowanieTQCzhych ostrzegaczy poiaru - przyciskdw w wykonaniu zwykfym w zaleznok! od podfoza - bez
uruchcmlenia i sprawdzenia w puszce/przyclsk pozarowyz izolatorem zwarcia/
Kod CPV: 45312100-8

1

i

i  szt 5

n
22

1

!

KNR5;06

1606^4
'

instalowanie gniazd w vvykonaniu zwykfym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo montowane
kofkamt rozporowymi w betonie /puszka dia sygnaiizatora/
Kod CPV; 45312100^8

szt 4

r

23 KNR 5-06

1611/03
instalowanie dodatkowych wskaznikdw zadziatania czujek, bez sprawdzenia i uruchomienia, na podtozu z cegty
Kod CPV: 45312100-8

szt 4

■

24 KNR 5-06

1602/09
Zainstalowanie na gotowym podfozu, z podfqczeniem dodatkowych urzgdzeh SAP^ zasilacza - zasilacz do systemdw
sygnaiizacjipozarii 24V/5A
Kod CPV: 45312100-8 szt 1

[ ■
25 KNRAL-01

0109/02

Athenaspft
wyd.2GG0

Mohtaz akumulatora bezobstugowego o pojemnoki 130Ah /akumulator dIa 2AS 12V/17Ah/
Kod CPV: 45312100-8

szt 2

r
26 KNR 5-08

0311/01
Mpntaz na gotowym podfozu gniazd bezplecznikowychiciennych zamkni^tych 1-biegunowych na prqd znamionowy
25A ' '

1.j MGPiB wyd.V
1993

Kod CPV: 45312100-8

szt 1

f;
27 KNR AL-01

0114/02

Athenasoft

wyd.l 2000

Montaz obudowy.o wielkoici do 3 HE /obudowa dia PMKS 4WE/2WY/

Kod CPV: 45312100-8 ' '

szt

i

J
i

1

.j

28 KNR 5-06

1603/04
MTtit

Zainstalowanie dodatkowego programowanego zespofu sterujqcegp PZG /p^tiowy adresowalny moduf
sterujqco-kontrolny MSPL/
Kod CPV: 45312100-8 szt 1

29 KNRAL-01

0114/02
Athsnasoft

wyd.l 2000

Montaz obudowy o wielkoici do 3 HE /obudowa dia PMKS IWE/IWY/
Kod CPV: 45312100-8

szt 8

-■

30 KNR 5-06

1603/04
MTZit

Zainstalowanie dodatkowego programowanego zespofu sterujgcego PZG /pQtlowy adresowalny moduf
sterujqco-kontrolny MSPL/
Kod CPV: 45312100-8' szt 8

31 KNRAL-01

0603/08
Athenasoft
wyd.l 2000

Uruchomiente i pomiary linii dozorowych adresowych o 128 adresach
Kod CPV: 45312100-8

linia 1

■ c
32 KNR 5-06

1614/04
Sprawdzenle i uruchomienie linil dozorowych o liczble punktdw 40
Kod CPV: 45312100-8 szt 8

V.^ -
33 KNR 7-08

0514/01
Obrdbka ekranowanych kohc6w kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodow kompensacyjnych
wieloparowych z powfokq ekranowg,
Kod CPV: 45312100-8 koniec 20

34 KNR 4-03

1202/01
Sprawdzenle 1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
Kod CPV: 45312100-8 pomiar 2

35!
i

KNR 4-03

1205/01
Badania i pomiary Instalacjl uziemiajgcej ochronnej - za 1 pomiar
Kod CPV: 45312100-8 pomiar 1

36 Kalkiilacja
indywidualna

Szkolenie obstugi w zakresle systemow bezpieczehstwa, oraz przygotowanie instrukcjt obstugi urzgdzeh i systemu
Kod CPV: 45312100-8 r-g 8



PRZEDMIAR ROBOT
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Obiekt Delegatura Slqskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik
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Delegatura ̂ Igsktego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik
Pnedmtar robot

:C

1  1 {l«2Montazurzqdzensystemusygnaltzacjipo2aru
i  1 1  KNR 5-06 jDemontaz centraleksygnalizacjt poiaru CSP do SNN zalnstal;owanych na podtozu ceglanym

1601/02

i szt 1

2 KNRAL-Ol

0109/02 .

Athenasoft

wyd.2000

Demontaz akumulatora bezobslugowego o pojemno^cl IBOAh

szt 2

I  3
i
1

KNR 5-06

1606/04,
Demontazgniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo montowane
kolkami rozporowyml w betonle /gniazdo do czujek/ ' ,

I
szt 1 40

1 ^ KNR 5-06

1612/02

Demontaz samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujkl dymu 1
i  ■

1

1

szt 40l
5 KNR 5-06

' 1609/07,
Demontaz r^cznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyktym w zaieznoici od podfoza - bez uruchomienla i
sprawdzenla w puszce /przycisk pozarowy z izolatorem zwarcia/

szt

i
:

9|
6 Kalkulacja

indywidualna.
Demontaz przewodow kabelkowych miedzianyhc (a(uminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dia
Al) ukladanych pod tynkiem wpodlozu hie betonowym w gotowych bruzdach

/
m

1
400j

7 Kalkulacja
Indywidualna,

Prace zwigzane z uzupelnieniem tynkdw po wykonaniu demontazu przewodow

kpl 1

•8 KNR 4-01

1204/08
wyd.III 1999

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnoicl (sfalowah) powlerzchni tynku - '

m2 30

9 KNR 4-01

1204/01
wyd.III 1999

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewn^trznych sufitdw

m2 30

■ C
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Delegatura $[qskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik
: Lp iNazwa

Zestawienie robodzny

:  1 (Elektromonterzygr.lll
[ Jm i lloic j Cena j Wartosc j

i r-g j 53.841
i  2 Malarzegr.il

r-R 3,57

!, 3 Monterzygr.ll
-

r-g ^  19,8 1  i
! 4 Monterzygr.lil

r-R 76,29 :  !

5 Monterzygr.lV ,
r-g 4,97j

[

6 Robotnlcy
r-g 5 ■

i

7 Robotnicygr.l >
r-R 2,85

1

Razemi 166,32| ;

r;

'c

, C;

yN

V.
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■ C
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A. SPECYFirCACiA TECHMICZWA - WYWIAGAMIA OGOLNE

-1. WST^P

1. PfzedmiotST

Przedmiotem niniejszej ̂ andardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i od-
oioru robot w obiektach budowiahych.

2. Nazwa nadana zamdwieniu przez ZamawfaJ^cego

PRGJEICr SYSTEMU ALARMOWEGO PI^ECIWPOZAROWEGO (SAP) W BUDYNICU
DELEGATURY OW WFZ W RYBWIKU

3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstaw^ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w lA

Odst^pstyva od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsee tyiko w przypadkach prostych robot
o niewielkitn znaczeniu, dia ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania b^dg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajqcych z doswiadczenia oraz uznanych reguf i zasad sztuki budowlanej.

4. Zakres robot obj^tych ST

Urfalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspolne dIa robot budowlanych obj^tych
specyfikacjami technicznymi (ST) I szczegoiowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacji
wszelklch robot objitych Dokumentacjg Projektowg dIa wymienionego w punkcie 1.2. przedmiptu to projekt instalacji
wykrywania I sygnalizacji pozaru.

5. Olcreslenia podstawowe

llekroc w ST jest mowa o obiekde budowlanym — nalezy przez to rozumiec;
a) budynek wraz z instalacjami i urzqdzenianii technicznymi,
b) budowie stanowiic^ catosc techniczno-uzytkowg wraz z instelacjami i urzidzeniami,
c) obiekt mafej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. .
budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bidgcy budynkiem lub obiektem mafej architek
tury, jak: Ictniska, drogi, linie kbiejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty anteno-
we, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budqwie ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stoj^ce instalacje przemysiowe lub urzidzenia techniczne, oczysz-
czalnie sciekow, sWadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dIa pieszych, sleci uzbrojenia terenu, budowie sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz^sci budowlane
urzidzen technicznych (kotfow, piecow przemyslowych i innych urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzg-
dzenia, jako odrebne pod wzglpdem technicznym czesci przedmiotow skfadajicych sie na catosc uzytkowq.

-  tymczasowym obiekde budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytfcowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsee lub
rozbibrki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystewowe, przekryda namiotov/e i poivfoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, bara-

.  kowozy, pbiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreilonym miejscu, a takze odbudowQ,
rozbudowi, nadbudowp obiektu budpwlanego.

—  robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec budow^, a takze prace polegaJice na przebudowie, montazu,
rempnde lub rozbiorce obiektu budowlanego-

remonde - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekde budowlanym robot budowlanych pole-
gajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stenowiicych biezicej konserwacji.
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urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzqdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwpsc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem^ jak przylgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu kiekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenta zaplecza budowy.

prawte do dysponowania nieruchomoscig na ceie budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowlgzaniowego, przewidujgeego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budbWQ - nalezy przez to rozumiec decyzjg admlnistracyjng zezwalajgcg na rozpoczgcle
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowg wraz zzaigczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoiy odbiorow czgkiowych i koncowych, w mtarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce reallzacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk^ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu -takze dziennik montazu.

dokumentacji powykpnawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

wyroble budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrob w rozumienlu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaiy w obiekcle
budowlanym, wprowadzany do obrotu Jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integraing cato^c uzytkowg.

opiacie - nalezy przez to rozumiec kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole ddkonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowe] (montazowej) - nalezy przez to rozumiec drogg specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtakiwy organ zgodnie zobowlgzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh I okolicznoici

zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kterowania robotaml i do
wystgpowania w jego imieniu wsprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzlalnosc za
prowadzong budowg.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzkg
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczeh, szkicow i ewentuainie dodatkowych zafgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkle materlafy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i

wyroby niezbgdne do wykonanta robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowledniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodno^c wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostafy okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumied uprawniong osobg prawng lub fizyczng bgdgcg autorem dokumentacji
projektowej.'

rekuitywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu haruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czgsci obiektu lub etaple wykonania - nalezy przez to rozumiec czg^c obiektu budowlanego zdoing do spefnianla
przewldywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozllwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegoiowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzenlu nr 2195/2002 z dnia 5 iistopada 2002 r. w sprawje Wspolnego Siownika Zamowleh (Dz. Urz. L

340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
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-  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajqca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk^
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budow^ obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje blezqcq kontrol^ jakosci I iiosci wykonanych robot bierze udziat w sprawdzlanach I odbiorach robot
zakrywanych i zanikajqcych, badanlu i odbiorze instaiacji oraz urzqdzen technicznych, jak rdwntez przy odbiorze
gotowego obiektu.

-  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzqdzen technicznych
i maszyn^ okreslajgca rodzaje 1 kolejnosc lub wspofzaleznosc czynnosci obstugi, przeglgddw izabiegow
konserwacyjnych, warunkujqcych ich efektywne i bezpleczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniezsktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowla i pewnych innych aspektdw
interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg nprmy przyj^te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

-  przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych wkolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegofowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdfowy opis,
oraz wskazanle szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iiosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

-  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu mozliwe do odebrania pod wzgl^dem
iiosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglqdniaj^ przyj^ty stopien scalenia robot.

-  Zarzqdzajqcym realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzqdzajqcym, wyznaczona przez zamawiaj^cego, upowazniona do nadzorowania realizacjl
robot i administrowania umow^ w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajqcy realizacjq
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Nazwy i kody robot objQtych zamowieniem

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot (kody CPV):

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanle pozarowych systemow pozarowych

1.7. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjq projektowg, ST,
SSI i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy, w terminle okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystklmi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz SST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz^sc graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgl^dnlaj^cym podziat na dokumentacja projektowg:

0  dostarczon^ przez Zamawiaj^cego,

o  sporzqdzonq przez WykonawcQ.

1.7.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa, ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zat^czniki do umowy, a wymagania wyszczegolnlone w chocby jednym z nich sq obowiqzujqce dia Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymienlona w „0g6Inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeii w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane robotyfi dostarczone materiaty majq bye zgodne z dokumentacja projektowq, ST I SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej, ST i w SSI b^dg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziafu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byd
Jednorodne i wykazywac zgodnosd z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziafu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiafy lub wykonane roboty nie bgdg zgodne z dokumentacjg projektowg, ST lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiafy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenle terenu budowy

Wykonawca jest zobpwigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwanla realizacji kontraktu az do
zakoriczenia I odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wtym: ogrodzenia,
porgcze, odwietlenie, sygnafy i znaki ostreegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spofecznosci i Innycfi. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
Ceng umowng.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczenlowych Wykonawca bgdzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow ! norm dotyczgcych ochrony

srodowiska na terenie I wokof terenu budowy oraz bgdzie unikac uszkodzeri lub udgzliwosci dia osob lub wfasno^ci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstafych w nastgpstwie jego sposobu dziafania.

Stosujgc sig do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miaf szczegolny wzglgd na:

o  lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
o  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeclwpozarowej.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiafy tatwopalne bgdg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpleczone przed

dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personal wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wfasnoscl publlcznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzeh ziokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
pozlomem, takie jak ruroclggi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenle przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

0 fakcle przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownlkow oraz bgdzie z nimi wspofpracowaf, dostarczajgc wszeikiej pomocy potrzebnej przy
-dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi 1 urzgdzeh podziemnych wykazanych w doku'mentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personal nie wykonywaf pracy wwarunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dIa zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagah sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywaf wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt t odpowlednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnlonych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zapfacie 1 sg uwzglgdnlone w cenie umownej.
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1.7.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca b^dzie odpowiedzialny za ochron? robot i za wszelkie materiafy i urzqdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczQcia do daty odbloru ostatecznego.

1.7.10. Stosowaniesi^ do prawa I Innych przepisow

Wykonawca zobowjqzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwi^zane z robotami I b^dzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznycK podczas prowadzenia robot. Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawle bezpieczeristwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i PolltykI Socjainej z dnia 26 wrzesriia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpleczenstwa I higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIAtY

2.1. ^rodta uzyskania materialow do elementow konstrukcyjhych

Materiafy budowlane powinny speiniac wymagania jako^clowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegofowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiafy nieodpowiadaj^ce wymaganiom jakosciowym

Materiafy nie odpowiadajqce wymaganiom jakosciowym zostanq przez Wykonawcq wywiezione zterenu budowy,
^  bqdz zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si^ nie zbadane i nie zaakceptowane materiafy, Wykonawca wykonuje na
wfasne ryzyko, liczqc s\q z Jego nieprzyj^ciem i niezapfaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiafdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiafy, do aasu gdy bqdq one potrzebne do robot, byfy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosc i wfakiwosc do robot i byfy dbstQpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiafow b^dq ziokalizowane w obr^bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiafdw

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewiduj^ mozliwosc zastosowania rdznych rodzajow materiafdw do
wykonywania poszczegdinych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiafu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze bye pdzniej zamleniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. KONTROLA JAKOSCl ROBOT

3.1. Program zapewnienla jakosci

'  Do obowigzkdw Wykonawcy naiezy opracowanie i przedstavyienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
—  programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwoki techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

0  organizacjQ wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
o  organizacjQ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

o  plan bezpleczenstwa 1 ochrony zdrowia,
o wykaz zespofdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegdinych elementdw robdt,

3.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrol^ jakosci robdt i stosowanych materiafdw. Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robdt zgodnie z umowq.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowanlem i prowadzenlem badan materiafdw i robot ponosi Wykonawca.

3.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b^dq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystqpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru orodzaju, miejscu
iterminie pomiaru lub badania. Po wykonantu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

3.4. Raportyz badan

Wykonawca b^dzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportpw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslbnym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bQdg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

inspektor nadzoru, po uprzednlej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawc?, b^dzie
oceniac zgodnosc materiatow i robot z wymaganiami ST oraz SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawc^.

Inspektor nadzoru moze prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewlarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badari, albo oprze s1^ wyigcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos'ci materiatow i robot z dokumentacjq projektowq ST i SST. Wtakim przypadku, caikowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badari i pobierania prdbek poniesione zostang przez Wykonawcy.

3.6. Certyfikaty I deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tyiko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technlcznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzqdzeniem MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 99/98),,

- posladajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o  Polskq Normq lub

o  aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete eertyfikacjq okreslonq w pkt. 1 i ktore speiniajq wymogi ST oraz SST.

- znajduje sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzqdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dIa ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce wsposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaje tych wymagari b^dg odrzucone.

3.7. Dokumenty budowy

3.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz^dowym obowiezujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcy
wokresle od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zaplsy w dzienniku budowy b^de dokonywane na biez^co i b^dg dotyczyc przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa
ludzl i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy b^dg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika
I opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

0  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacjl projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci I przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajqcych I ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odblorow
robot,

wyjasnienia, uwagI i propozycje Wykonawcy,
Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanla robot podlegajgcych ograniczeniom lub wy-
maganlom w zwiakku z warunkami klimatycznymi,

o

0

o

o

o

0

0

0

0
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o  dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakde wykonywania ro
bot,

o  dane dotyczqee sposobu wykonywania zabezpieczenia' robot,
0  inne istotne iriformacje b przebiegu robot.

. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bqd^ przedtozone inspektorowi nadzoru
do ustosunkowarila siQ.

becyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj^cia lub
zajQciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si^. Projektarit nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robot.

3.7.2. Ksigzka obmiarbw

Ksiqzka obmiarow stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postQpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza s\q sukcesywnie w jednostkach przyj^tych w kosztorysie lUb w SST.

3.7.3. Dokumenty.laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci fub certyfikaty zgodnosci materiafbw, orzeczenia pjakosci materialbw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b^dq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoscl. Dbkumenty
te stanowlq zatqczniki do odbioru robot. Winny bye udost^pnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3.7.4. Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentbw budowy zaIlcza slQ, oprbcz wymlenionych w punktach 3.7.1.-3.7.3., nast^pujqce dokumenty:
0  pozwolenie na budowy
0  protokojy przekazania terenu budowy,
o  umowy cywilnoprawhe z osobami trzecimi,
0  protokofy odbioru robot,
0  protokofy z narad i ustalen,
0  plan bezpleczenstwa I ochrony zdrowla.

3.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy b^d^ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. ZaginiQcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujejego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem..

Wszelkie dokumenty budowy b^d^ zawsze dost^pne dia Inspektora nadzoru I przedstawiane do wgl^du na zyczenie
Zamawiaj^cego.

4. OBMIAR ROBOT

■ 4.1. Ogpjne zasady obmiaru robot

Gbrinlar robot b^dzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq I SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dpkonuje Wykonawca po pisemnym powladomienlu Inspektora nadzoru o zakresie obmlerzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b^d^ wpisane do ksi^zk! obmiarow.'

Jakikolwiek bf^d lub przeoczenie (opuszczenie)-w ilosci robot ppdanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od dbowiqzku ukohczenia wszystkich robot. Bf^dne dane zpstan^ poprawione. wg ustaleh
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot b^dzie przeprowadzony z cz^stosciq v\^maganq do celu miesi^cznej
pfatriosci na rzecz Wykonawcy lub w innyrh czasie okresionym w umowle.

4.2. Zasady okreslania jlosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s4 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

4.3. Urz^dzenia i sprz^t pomiarowy

Wszystkie urz^dzenia I sprz^t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot b^dq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzgdzenia i sprzQt pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawcy. Jezeli urzgdzenia te lub sprz^t wymagajq
badah atestujgcych, to Wykonawca b^dzie posladac wazne swiadectwa iegalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe b^d^ przez Wykonawcy utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

1



5. ODBIOR ROBOT

5;1. Rodzaje odbiorow robot

W zaieznosci od ustaleri odpowiednich SST^ robo^ podlegajg nast^pujqcym odbiorom:

o  odbiorowi robot zanikajqcych i ulegaj^cych zakryciu,
o  odbiorowj instalacji i urzqdzen technicznych,
o  odbjorowi czQsciowemu^
o  odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
0  odbiorpwi po uptywie okresu rQkojmi
o  odblorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

5.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakrydu

Odbior robot zanikaj^cych i ulegajgcych zakryctu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszymprocesle realizacjiulegn^ zakryciu.

Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu b^dzie dokonany w czasie umozliwiajqcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego post^pu robot. Odbioru tego dpkonuje Inspektor nadzoru.

Gptqwosc danej cz^sci robot do odbioru zgiasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomleniem Inspektora nadzoru. Odbior. b^dzle przeprowadzony niezwtocznie, nie po^niej jednak niz w ciqgu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powladomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokunientacjg projektowq, SST i uprzednimi ustaieniami.

5.3. Odbior cz^sciowy

Odbior cz^sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czpsci robot. Odbioru cz^sciowego robot dokonuje sip
dia zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak priy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

5.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegp wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Cafkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bpdzie stwierdzona przez Wykonawcp wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastqpi w terminie ustaionym w dokumentach umowy, liczpc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjpcia dpkumentow, o ktorych mowa w punkcie 5.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajpcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja. odbierajpca robqty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badah i pomiaroW, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjp projektowp i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sip z realizacjp ustalen przyjptych w trakcie odbiorow robot
zanikajpcych iulegajpcych zakryciu oraz odbiorow czpsciowych, zwiaszcza wzakresie wykonania robot uzupeiniajpcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajpcych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynhosci i ustall nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komlsjp, ze jakosc wykonywanych robot w,poszczeg6lnych asortymentach
. nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjp projektowp i SST z uvyzglpdnieniem tolerancji i nie ma wipkszego wptywu
na cechy ekspioatacyjne oblektu, komisja oceni pomniejszonp warto^c wykonywanych robot w stosunku do wymagah
przyjptych w dokumentach umowy. .

5.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzpdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajpcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowipzany przygotowac nastppujpce dokumenty;

1. dokumentacjp powykonawczp, tj. dokumentacjp budowy z naniesionyrhi zmlanami dokonanymi wtoku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami pbwykonawczymi,

2. szczegoiowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i eyi/. uzupelniajpce lub zamienne),

3. protokoiy odbiorow robot ulegajpcych zakryciu i zanikajpcych,

4. protokoiy odbiorow czpscioviych.
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5. dzienniki budowy i ksigzkl obmiarow {pryginaty),

6. wyniki pomiarow kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
7. 'deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiafow, certyfikaty' na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoki (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje} na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie Itnii telefonicznej, energetyczne]^
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urz^dzen,

9.. geodezyjhq inwentaryzacjQ powykonawczq robot i sied uzbrojenia terenu,
10. kopi^ mapy zasadniczej powstafej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy.wg.komisji, rpboty pod wzgl^dem przygotowania dokumentacyjnego nie b§dq gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w pdrozumieniii z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisja roboty poprawkowe lub uzupetniajqce b^dq zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.5. Odbldr pogwarancyjny po upiywie okresu rQkojmi! gwarancjt

Odbior- pogwarancyjny po uplywie okresu r^kojmi i gwarancji polega na ocenle wykonanych robdt zwtqzanych
z usuni^ciem wad, ktore ujawniq siq w pkresleTQkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rQkojmi.

Odbior po uptywie okresu rQkojmi i gwarancji pogwarancyjny b^dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgl^dnieniem zasad opisanych w punkcte 5.4. „0dbi6r ostateczny (koricowy) robot".

6. PODSTAWA PtATNO^CI

6.1. Ustalenia ogdine

Podstawg piatnosci Jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc^ za jednostk^ obmiarowq ustalong dia
danej pozycji kosztorysu przyj^tq przez Zamawiaj^cego w dokumentach umownych.

DIa robot wycenionych ryczattowd podstawq ptetnoki jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawc^ i przyj^ta
przez Zamawiajqcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe b^dzie uwzgl^dniac wszystkie czynnosd,
wymagania i badania skladajqce si^ na jej wykonanie, okres'lone dIa tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac:

o  robocizn^ bezposredni^ wraz z narzutami,
o wartosc zuzytych materiafow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu

na teren budowy,
o  wartosc pracy sprz^tu wraz z narzutami,

o  koszty posrednie I zysk kaikulacyjny,
o  podatk! obliczone zgodnie z obowigzuj^cymi przepisami, ale z wy{gczeniem podatku VAT.

6.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow I organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnlenie z Inspektorami nadzoru i odpowledzlalnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprpwadzaniem dalszych zmian
i uzgodnieh wynikaj^cych z post^pu robot,
(b) ustawienie tymczasowego bznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj^ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow; krawqznikow, barier, oznakowah i drenazu,
(f) tymczasow^ przebudow^ urzgdzeh obcych. .

2. Koszt utrzymanla objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniQcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatet,
(b) utrzymanie piynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni^cie wbudowanych materiafow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanupierwotnego.

4. Koszt budowy, utrzymanla i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajqcy.
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B. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAOI WYKRYWANIA I SYGNALIZAai POZARU

7. CZ^SC'OGOLNA

7.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktore sg niezb^dne do
okreslenia standardu i jakosd wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot, wtasciwosci materiafow i urzqdzeh oraz
oceny prawidfowosci wykonania robot.

7.2. Wyszczegdlnlenlepractowarzvszqcych

Nalezy zapoznac s\q z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie uj^to roboty zwiqzane z montazem wyiqcznlkdw in-
stalacyjnych w iokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwodow zasilania.

7.3. Zakres odpowiedziainosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za Jakosc wykonania robot oraz za ich zgodnosc z dokumentacjq projektowq i specy-
fikacjq techniczn^i Powinien zapoznac si^ z informacjg dotycz^cq bezpieczeristwa I ochrony zdrowia zamieszczonq w specyfi-
kacji techniczne] branzy budowlane] oraz jezeli bqdzle to wymagane sporzqdzid „Plan BIOZ" branzy staboprqdowej. Wyko
nawca przed przystqpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiqzany opracowac instrukcjq bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomic z niq pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Uczestnicy procesu budowlanego
powinni wspdfdziatac ze sobq w zakresie bezpieczeristwa I higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bez-
posredni nadzor nad bezpleczeristwem i higienq pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robot.

7.4. Ochrona wtasnosci publlcznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosic odpowiedzialno^c za ochronq istniejqcych instaiacji oraz urzqdzeri ziokalizowanych w danym obszarze.
- Powiadomic o fiakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaiacji I urzqdzeri branzowego Inspektora nadzoru, a
ten kierownika robot, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

- Dokonac napraw tych instaiacji i urzqdzeri na wfasny koszt.

7.5. Bezpieczeristwo i higlena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personal nie wykonywai pracy w warunkach nlebezpiecznych, szko-
dliwych dia zdrowia oraz niespetniajqcych odpowiednich wymagari sanltarnych, Wykonawca zapewnl i b^dzie utrzymywat
wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzqt i odpowledniq odziez dIa ochrony ̂ cla i zdrowia osob zatrudnio-
nych na budowie. Uznaje siq, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnienlem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajq od-
rqbnej zapiacie i sq uwzglqdnione w cenie kontraktowej.

7.6. Okreslenia podstawowe i skroty

OKRESLENIA

Aprobata

techniczna
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno^c do stosowania w budownlctwie

Certyfikat

zgodnoic!
dokument wydany przez notyfikowanq jednostkq certyfikujqcq, potwierdzaj^cy,
ze wyrob i proces iego wytwarzania sg zgodrie ze zharmonizowanq specyfikacja techniczna

Deklaracja

zgodnosci
oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiclela stwierdzajace na jego wylaczna odpowie-
dzialnosd, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonlzowana specyfikacja techniczna

Dokument

odniesienia
rozumie siq przez to Norma Polskq lub Branzowa wzgladnie aprobatq techniczna

Dziennik

Budowy
dziennik wydany zgodnle z obowlazujacym! przepisami, stanowiacy urzQdowy dokument przeblegu robot
budowlanych oraz zdarzeri 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robrit

Instrukcja bezpiecznego
wykonywania robot

sposdb zapdbiegania zagrozeniom zwlazanym z wykonywaniem robot budowlanych ofaz sposdb postapowa-
nia w przypadku wystapienia tych zagrozeri

Inwestor
osoba reprezentujqca interesy Zamawiajacego przedsiawzlacta, akceptujaca poczynania Wykonawcy na bu
dowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca ]e

Kierownik

Budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami i do wystapowania w jego imie-
nlu wsprawach realizacji kontraktu

Ksiqga

Obmiardw

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami siu^cy do wpisywania przez Wykonawca
obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczeri, szklcow i ewentualnie dodatkowych zafacznlkow; wplsy w
KsiadzeObmiardw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora

Materialy wszelkie tworzywa niezbadne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowq



„Plari bioz"
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow rozporzqdzenia MInlstra infrastruktury z dnia
27.08.02. (Dz. y. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie

Inspektora

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie plsemnej, dotyczgce sposobu reali-
zacjl robot iub innych spraw zwl^zanych z prowadzeniem budowy

Projektant uprawniona osoba prawna lubflzyczna b^d^ca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robot wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoki technologicznej ich wykonania

PrzedsiQwzi^cie budow-

lane
kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

RysunkI
cz^^c Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje iokalizacj^, charakterystyk^ i wymiary obiektu b^d^cego
przedmiotem robot

SKRdTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

TECHOM Zaklad RozwojuTechnlcznej Ochrony Mienia

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienta Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne

v..

c:

3. MATERlAtiY I URZ^DZENIA

8.1. Rodzaj instalowanych materialow i urz^dzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaiy, urzqdzenia I technologle wykonawcze mozna zastqpic row-
nowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to bye poparte certyfikatami
lub deklaracjam! zgodno^ci, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaieznosci od wymagah wynikajqcych z odpowtednich
przepisow (wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajqce kontrol^ przez Inwestora).

8.2. Sktadowanie materiatdw i urzgdzen

Wszystkie znajdujqce si^ na terenie robot materiaiy i przewidziane do montazu urzgdzenia powinny bye skladowane
w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposob zapoblegajgcy pogorszeniu
si^ ich wta^ciwosci technicznych. Materlaty wrazllwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywac w pomleszczenlach lub
na zewnqtrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrocic szczegolnq uwag^ na podany przez producenta ter-
min uzycia (instaiacji) materiafow i urz^dzeh. Niedopuszczalne jest wbudowanle materialow przeterminowanych oraz posia-
dajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewfasciwej geometrii Itp. Dostawa materialow
przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpic dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomleszczen magazyno-
wych i skladowlsk na placu budowy. Zaleca sIq, aby materiaiy dostarczac bezposrednio przed montazem.

8.3. Zapewnieniejakosc!

Wymagan^ w projekcie i obowigzuj^cych przepisach jakosc instaiacji powinien zapewnic wykonawca przez stosowa-
nie wtasclwych materialow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego ! kontroli. System jakosci stosowany
przez wykonawcQ powinien bye otwarty na dodatkowg kontrol^ ze strony zamawiajgcego lub organu nlezaleznego, w catym
procesie realtzacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowledzialnosci za jakosc wykonanych robot.

9. SPRZ^

Roboty zwigzane z wykbnawstwem „rurowania" i okablowahia podtynkowego mogq bye reaiizowane mechanicznie
b^dz r^cznte.

Wykonawca Instaiacji powinien dysponowac specjallstycznq aparaturg do wykonania pomlarow, wymaganych przez
normy i wymienlonej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzqdzeh.

Aparatura I sprzQt:

-  powinny bye sprawne technicznie,
-  powinny bye uiywanezgodniezichprzeznaczeniem,
-  powinny bye uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wiigotnosc itd.) okresionych w instrukcjach obslugi,
-  powinny posiadac aktualne atesty (o ile wymagane).

Nalezy uniemozliwic dost^p ido nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni bye przeszkoleni.
Przed rozpoczQciem pracy oraz przy zmlanie obslugi ww. urz^dzenia powinny bye sprawdzone pod wzgl^dem sprawnosci
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technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia technlczne, podlegajqce dozorowi technicznemu, mogq
bye uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajqce do ich eksploatacji.

10. TRANSPORT

Materialy i sprz^t mogq bye przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposob zabezpiecza-
jgcy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem si^ leh wtaseiwosei teehnicznyeh. Naleiy je umiescic rownomlernie na eatej
powierzehni tadunkowej i zabezpieezyc przed spadaniem lub przesuwanlem oraz nadmiernymi wstrzqsami lub drganlami.
Zatadunek i roztadunek materiatow o duzej masle lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadza£ za pomoc^ dfwigow, wdz-
kow widtowych lub pomostow-pochylni. AparaturQ i urzgdzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie
uszkodzic powtok Izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkow itp. Koricowki wszystkich rodzajow kabli powinny bye zabezpie-
ezone przed zawilgoceniem.

11, ROBOTY

11.1. Wymagania ogolne

Wykonawea przygotuje i przedstawi do akeeptacjl Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robot projekt organlzaeji
i harmonogram robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenle robot zgodnie z umowq oraz za jakosc zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z Dokumentacjq Projektow^, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleeeniami bran-
zowego Inspektora nadzoru. Nast^pstwa Jaklegokolwiek bi^du w robotach spowodowanego przez Wykonawea zostan^ po-
prawione przez niego na wtasny koszt. Poleeenia Inspektora b^dq wykonywane nie pozniej niz w ezasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcy pod grozbq zatrzymania robot.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalaeji i urzqdzeh systemu sygnalizaeji wiamania i napadu, telewizji dozo-
rowej oraz sieci teleinformatycznej moze bye speejalista branzy elektryeznej posiadajqey odpowiednie uprawnienla. Kierow-
nik powiriien wpisem do dziennika budowy potwierdzic obj^cie swej funkeji. Przed rozpoez^eiem robot wykonawea powinien
zapoznac si^ z obiektem oraz protokolarnie przejgi front robot od Zamawiajqcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegolnosei z robotami branzy elek-
tryeznejl

11.2. Podstawpwe zasady wykonywania instalaeji

Nalezy przestrzegac nast^puj^cyeh zasad :
- stosowac sprawne narz^dzia, sprzqt, aparatur^, materiaty i urz^dzenia posiadajgce aktualne swiadectwa do-

puszezenia, atesty i eertyfikaty,
- pracowniey powinni bye przeszkoleni pod kgtem BMP,
- praeownicy musz^ posiadac odpowiednie uprawnlenia branzy elektryeznej tj. SEP kat. „E",
• kable powinny bye ukladane w temperaturach okreslonych przez ich produeenta,
-  promieh gi^eia kabia nie powinien bye mniejszy niz okreslony przez produeenta i podany w - odpowledniej

normie (na ogot 10-krotnoic sredniey kabIa),
-  zachowac odst^py od innych instalaeji okrestone w odpowiednich normaeh,
- przejseia przez seiany i stropy wykonywad z uzyeiem rur,
-  inne okre^lone ponizej.

11.3. Montaz Instalaeji

Oprzewodowanie obiektu i montaz urz^dzeh nalezy wykonac wg planow Instalaeji i nlzej podanych wytyeznych. Ro-
dzaje kabii dla poszezegolnyeh zastosowah (linii systemowych) okreslono ponizej. Wszystkie zastosowane koryta kablowe
muszq bye atestowane o odpornosei ogniowej PH90.

INSTALACJA WYKRYWANIAI SYGNALIZAai POZARU

Linie dozorowe

Nalezy zastosowac kable posiadaj^ce aktualne swiadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozaro-

wej zpodziatem:

- p^tla dozorowa nr 1 kabel typu YnTKSY ekw PH901x2x1,0 - linia czujek i r^eznyeh ostrzegaezy pozarowych,
- pQtIa dozorowa nr 2 kabel typu HTKSHekw PH901x2x1,0 - linia dla elementow wykonawezyeh i kontrolujqcych,
Kable ukfadac zgodnie z wytyeznymi przedstawionymi ponizej.

Poziom przyziemia:

- pQtIa dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnyeh typu peszel lub rurki typu RB uWadac nad plytami gipsowymi w uehwy-
taeh,

- p^tla dozorowa nr 2 - kable uWadac pod tynkiem lub w uehwytaeh odstQpowych zgodnie z technologic dla kabli PH90, pion
Instalacyjny analogleznie,
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Pozlom parteru:

- p^tla dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochrpnnych typu peszel, lub rurki typu RB uktadac nad ptytami gipsowymi w uchwy-
tach,

- p^tla dozorowa nr 2 - kable ukfadac pod tynkiem lub w uchwytach odst^powych zgodnie z technologic dia kabli PH90, pion
instalacyjny analogicznie,

Poziom I piptra:

- pptla dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB ukfadac nad pfytami gipsowymi w uchwy
tach,

- pctia dozorowa nr 2 - kable uktadac pod tynkiem lub w uchwytach odstppowych zgodnie z technologic dIa kabli PH90, pion
instalacyjny analogicznie,

Poziom poddasza:

- pctia dozorowa hr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB uktadac w przestrzeni strychu w uchwytach,
- pptia dozorowa nr 2 - kable uktadac pod tynkiem lub w uchwytach odstppowych zgodnie z technologic dla kabli PH90; pion
instalacyjny analogicznte,

Poziom strychu:

- PCtIa dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB ukfadac w przestrzeni strychu w uchwytach
mocowanych do wipzby dachowej,

Kable nalezy utozyc z zachowaniem nastcpujccych warunkow:

nie nalezy wykonywac zadnych potcczeri poza tyitii, ktore przewiduje projekt.
kable linii dozorowych przed zamontowaniem ostrzegaczy powinny stanowic zamkni^te (nie przecicte) pctle
umozliwiaJcce wykonanle pomiardw rezystancja linii, rezystancja izolacji mi^dzy kablami (^tami) linii, pojemnosc
przewodow linii.

Protokofy z ppmiardw nalezy przekazac firmie specjalistycznej, ktora wykona montaz urzcdzeh.

w miejscach montazu elementow nalezy pozostawic zapasy kabli (pctle) o nastcpujccych minimalnych dtugosciach
2x0,35m:

w rejonie montazu central!: 2m, z zastrzezeniem,

WYMAGANIA OG6lNE

Budowa instalacii ood tvnkiem

Przewody w tej wersji instalacji nalezy ukfadac w w bruzdach wykutych w podtozu betonowym lub innym - wykona-
nie pionow kablowych. DIa rurek ostonowych (piony instalacyjne) nalezy wykuc bruzdy o odpowiednich szerokosclach i gtc-
bokosciach tji 100mm x 100mm dla rury PCV100 lub 30mm x 30mm dIa rurki Peszel 0 28. Rurki nalezy przymocowac do pod-
toza. Do zamocowanych rurek nalezy wcicgncc przewody przestrzegajqc nastcpujccego zaiecenia: przewody na napiecie
wieksze od 24V w jednej rurce natomlast przewody na napiecie ponizej 24V w drugiej rurce. W miejscach przejscia przez
sciany i stropy stosowac rure ostonowc winidurowc- Po utozeniu rurek i wciggnieciu przewodow bruzdy zatynkowac. Przewod
zasilajcce prowadzic zgodnie z DT, Przejkia przez sciany stref pozarowych uszczelnic masc ognioodpornc np. HILTI lub innc
spetniaJccc wymagania dla uzupetnieh pozarowych o klasie ognioodpornoki takiej samej jak klasa ognioodpornosci danej
strefy.

Budowa instalacii w kanatach kablowvch

Przewody w tej wersji Instalacji nalezy uktadac w korytach natynkowych metalowych PH90 umieszczonych na koryta-
rzach n/s podwieszonym. Przejscia przez sciany stref pozarowych uszczelnic masc ognioodpornc np. HILTI lub innc spetniajccc
wymagania dla uzupetnieh pozarowych o klasle ognioodpornosci takiej samej jak klasa ognioodpornosci danej strefy.

11.4. Montaz urzcdzeh

INSTALAaA WVKRYWANIA I SYGNALIZAai P02ARU

Montaz urzcdzeh i wyposazenia powinien zostac wykonany zgodnie z dokumentacjc techniczno-ruchowg urzcdzeh przez
wykwaliflkowanego Instalatora.

Przy montazu urzcdzeh nalezy przestrzegac nastcpujccych zasad:

czujk! wraz zgniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
odiegtosc Instalowania czujek nie powinna bye mniejszej niz 0,5 m od scjan, przewodow energetycznych, zarowych
opraw oswietleniowyeh,

czujkl powinny bye instalowane w taki sposob aby widoczna byfa dioda LED sygnalizujcca zadziatanie,
-  w pomieszczeniach, gdzie wystcpujc podcicgi, beiki lub przebiegajc pod stropem kanaty wentyiacyjne, w odiegtosc!

nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odiegtosc instalowania czujek od tych elementow nie powinna bye mniejsza niz
0,5 m,



odlegtosc instalowanie nie powinna bye mniejsza niz 1,5 m od otworow wlotowych i wylotowych wentylacji oraz
klimatyzacji,

-  sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny bye zakryte w promieniu
min. 0,6 m wokot czujki,
czujek nIe nalezy Instalowac w atmosferze korozyjnej, zawierajqcej gazy i opary zrgce oraz zapylenle,
w uzasadnionych przypadkach Istnieje mozliwosc przesuni^cia punktowej czujki w stosunku do pofozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgc ogoing zasad^, by odieglosc pozioma od czujki do
najdaiszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byfa wi^ksza niz maksymalne zasi^gi aujek czyli 7,5 m
dia czujek dymu, 5 m dia czujek ciepta,

-  dopuszcza stQ zmian^ kolejnosci jgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umie^ci^
w dokumentacji powykonawczej,
r^czne ostrzegacze pozarowe nalezy Instalowac na kianach, na wysoko^ci od 1,2 m do 1,6 m od pozlomu podtogi w
taki sposob, aby byty dbbrze widoczne i dost^pne,

-  przewody Instalacj! SSP nalezy uktadac w odlegtoici minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
zasilaj^cych i blegiiqcych rownolegle, Przeci^cia zespotow kablowych, ktorych nie mozna unikn^c, wykonac pod
kqtem 90 stopni,
igczenle przewodow nalezy wykonywac tyiko w gniazdach czujek iub na zaclskach moduiow; nalezy unikac
dodatkowych pofqczeh w puszkach instalacyjnych. Przejkia przez sdany winny bye wykonane w rurkach

_  Instalacyjnych,
ekran przewodow musi bye potqczony mi^dzy sobg w poszczegolnych punktach montazowych (np. w gniazdach, w

~V.. ̂ specjalnym ziqczu). Przed instalacjg czujek pozarowych rialezy sprawdzid ciqgtosc zyt i ekranu oraz opornosc i
pojemnosc kabli linii dozorowej, ktore nie mogq przekroczyc wartosci wfa^ciwych dia systemu,

-  przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzic w bruzdach wykutych w scianach, sufitach Iub w
specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
przed montazem zweryfikowac i potwierdzic u Inwestora szczegotowe rozplanowanie tras kablowych innych
instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miqdzy strefami pozarowymi uszczelnic zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
materiaiami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymaganq kiasq PH.
centralka powinna bye zamontowana tak, aby wskazniki optyczne (wyswietlacze) nie znajdowaty si? wyzej niz 1,8m
od podiogi. W trakcie montazu urzqdzenia a potem eksploatacji systemu nalezy zapewnic swobodny dostqp do
elementow manipulacyjnych centrali (szerokosc min. 75cm).

12. KONTROLA, BADANIA1 POMIARY

12.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowledzialny za prowadzenle robot zgodnie z umowq oraz za jakosc zastosowanych materiaiow
i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z Dokumentacjq Projektowq, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami In-
spektora Nadzoru inwestorskiego. Nastqpstwa jakiegokolwiek biqdu w robotach spowodowanego przez Wykonawcq zostanq
poprawione przez Wykonawcq na wfasny koszt. Polecenia Inspektora bqdq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

^ wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez WykonawcQ, pod grozbq zatrzymania robot.
Materiafy dostarczane na budowq przed ich zabudowaniem winny podlegac kontroli Inspektora. Jakosc materiatdw

okresia siq na podstawie dokumentdw zaiqczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie oglqdzin zewnqtrz-
nych.

Jakosc robot okresia siq na podstawie kontroli poszczegolnych rodzajdw robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objqc roboty zanikajqce i ulegajqce zakry-
ciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji> tj. wykonac pomiary ciqgiosci iyt, stanu Izola-
cji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje siq komisyjnie. Ich wyntk zapisuje siq w odpowiednich protokofach oraz
w dzienniku budowy. Do protokotdw zafqcza siq dokumenty w postaci aprobat, certyfikatdw, deklaracji zgodnosci, wynikdw
badari i pomiardw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. 2 odbioru koricowego
sporzqdza siq protokdt, do ktdrego nalezy dotqczyc wszystkie ww. dokumenty.

12.2. Program zapewnienia Jakosc! (PZJ)

Do obowiqzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe I organizacyjne gwa-
rantujqce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i niniejszq ST. Program zapewnienia jakosci bqdzie zawierai:

Czqsc ogdinq opisujqcq:
- organizacjq wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robdt,
- organlzacjq ruchu na hudowie wraz z oznakowaniem robdt,

-  ''hp, 1



- wykaz zespotdw roboczych, Ich kwallfikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych elementow robot,
-  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprz^t i urz^dzenia do pomiarow i kontroli,

-  sposdb 1 form^ gromadzenia wynikdw badari, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowa-
nych korekt w procesle technologicznym, proponowanq form^ przekazywania tych informaqi Inspektorowi;

CzQsc szczegdtowq ogdln^ oplsuj^c^ dia kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzqdzen wraz z Ich parametrami technicznymi,
-  rodzaje i llosc srodkdw transportu,
-  sposdb zabezpieczenia I ochrony tadunkdw przed utratq Ich wta^clwo^ci w czasle transportu,
<  sposdb I procedure pomiardw I badan.

12.3. Zasady kontroli jakosc!

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazqdac od Wykonawcy przeprowadzenle badan w celu za-
demonstrowanla, ze poziom ich wykonania jest zadowaiajqcy. Wykonawca b^dzie przeprowadzac pomiaryibadania materla-
tdw oraz robdt z czqstotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonaho zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTK.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca. DIa
celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatdw oraz urzq-

^  dzen. Inspektor moze prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt.
A./ 12.4. Kwallfikacje pracownikdw wykonawcy

Do pracy mozna dopuscic wyfqcznie pracownikdw posiadajqcych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajqce brak
przeclwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzqdzeniach elektroenergetycznych mogg bye wykonywane
jedynie przez pracownikdw posiadaj^cych aktualne uprawnienia wymagane ustawq „Prawo energetyczne" oraz zaznajomlo-
nych 2 Instrukcj^ w sprawie post^powania przy ratowaniu osob porazonych prqdem elektrycznym. Kwallfikacje I uprawnienia
pracownikdw Wykonawcy podlegajq kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowlqzujqcym Zamawiajqcego i Wykonawcy w okresie
od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzlalnosc za prowadzenie Dzlennika
Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przeplsami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzlenniku powinny byt dokonywane na
biezgco i dotyczyc przeblegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technlcznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienntku Budowy winien bye opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowlska sfuzbowego. Zapisy muszq bye czytelne, dokonywane trwatq technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zai^czone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
nalezy oznaczac kolejnym numerem zai^cznika i opatrzyc dat^ i podpisem Wykonawcy I Inspektora.

b) Ksi^ga Obmlardw

^  Ksi^ga obmiardw stanowi dokument pozwalajqcy na rozlicznie faktycznego postQpu kazdego z elementow robot.
Obmlary wykonanych robot przeprowadza si^ w sposdb ciqgty w jednostkach przyjQtych w kosztorysie i wpisuje do Ksi^gl
Obmiardw.

c) Pozostale dokumenty budowy

- Deklaracje zgodnosci iub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bQdq gromadzone w formie uzgbdnlonej w PZJ. Dokumenty te stano
wi^ zat^cznikl do odbioru robot. Winny bye udost^pnione na kazde zyczenie inspektora.

-  Pozwotenie na realizacj^ zadania budowlanego.
- Protokoty przekazania terenu budowy.
- Umowy cywilnb-prawne.

- Protokoty odbioru robot.

-  Protokoty z narad i ustalen.

-  Korespondencja na budowie,

d) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy powinny bye przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-
gini^cie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b^d^ zawsze dost^pne dIa Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Za-
mawiaj^cego.

r
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12.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urz^dzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjq i sprawdzaniem tych instalacji uj^to w dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji
branzy elektrycznej (po zakonczeniu robot, a przed oddanlem Instalacji do eksploatacji przeprowadzone b^dzie sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ).

Wtgczenie zasilania urz^dzen systemow siabopr^dowych must bye dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wst^pnym sprawdzeniem — wg procedur okresionych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektorow nadzoru.

Po wtqczeniu zasilania nalezy pomierzyc napi^cia i wartosci rezystancji uzlemieri obudow urzgdzeri. Nalezy opraco-
wac protokof z badaii I pomiarow, ktory powlnien bye przedstawiony pozniej komlsji odbioru robdt.

b) instalacje sfaboprqdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzic nast^pujqce czynnosci sprawdzaj^ce:
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnos'ci z projektem wykonawczym.
-  Badania mechaniczne: ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeii izolacji), jakosd wykonania instalacji,

sprawdzenie skrzyzowan i zblizeri do Innych instalacji oraz urzgdzeri.
- Sprawdzenie uzytych materiatdw i urz^dzeii w zakresie zgodnosci z obowl^zuj^cymi normami i przepisami.
-  Badania elektryczne standardowe kabii: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-

szczegolnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
-  Jakosc montazu centralkr, podcentraiek, klawiatur, czujek, przyciskow napadowych, kontaktronow, sygnaliza-

torow ltd.

- Pomiary prqdu tadowania i napi^cia akumulatorow ukfadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowac protokof z badan i pomiarovy, ktory powlnien bye przedstawiony pozniej komlsji odbioru robot.

13. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

13.1. Wymaganla ogolne

Przedmlar robot zostaf opracowany przez jednostk^ projektowq i dostarczony Iqeznie z projektem. Obmiar robot
sporzgdza si^ po wykonaniu robot na podstawie ksi^gi obmiaru. Obejmuje on:

- Zestawienie wykonanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie llosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanle podstaw do ustaienia szczegofowego opisu robot.

Przy sporzgdzanlu obmiaru robot nalezy kierowac si^ przyj^tymi zasadami obliczania ilosci robdt podanymi w kataio-
gach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, Kazdy jed-
nostkowy nakiad rzeczowy wyst^pujgcy w kalkulacji szczegoiowej posiada swojg identyfikacj^ w postaci podania podstawy
jego ustaienia.

13.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr
-  Badanie torow transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powfok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para
- Montaz urzgdzeh: 1 sztuka

- Montaz osprz^tu: 1 sztuka

- Sprawdzenie tordw i urzqdzeh: Ipomiar
- Uruchamianie systemow: Ikomplet

133. Sposob rozliczania robot

Podstawg piatnoki za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez WykonawcQ za jednostk^ obmia
ru ustalonq dia danej pozycji kosztorysu. Dia pozycji wycenionych ryczaitowo podstawy ptatnoki jest wartosc (kwota) podana
przez Wykonawcy w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej b^dzie
uwzgledniac wszystkie ezynnosci, wymagania i badania sktadajgce s\q na jej wykonania, okreslone dia tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obiiczone w kosztorysie zaokrggla sIq do peinych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaftowe robot b^dq obejmowac:
-  robociznq bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,
- wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu

na teren budowy,
- wartosc pracy sprzqtu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
-  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-  koszty niezbqdnych lub wymaganyeh w specyfikacji technicznej badan i pomlardw,
-  koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy.

^ m



- podatki i optety obliczane zgodnie z obowigzuMcymi przepisami dia wszystkich czynnoki zwigzanych z wyko-
naniem robot, tj.: robot przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych ro
bot, uporz^dkowania miejscprowadzonych robot. '

14. ODBIOR ROBOT

14.1. Rodzaje odb!or6w robot

W zaieznosci od ustalen roboty podlegajq nast^puj^cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziaie wykonawcy:

- Odbior robot zantkajqcych i ulegajqcych zakryciu.
- Odbior cz^sclowy.
- Odbior osteteczny (koncowy).
- Odbior pogwarancyjny.

14.2. Odbior robdt zanikajqcych iujegaj^cych zakryciu

Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulagn^ zakryciu. Odbior ten b^dzie dokonany w czasie umozliwiaj^cym wykonanle ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego post^pu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosc danej cz^sci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dztennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior b^dzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Inspektora. Jakosc i ilosci robot ulegaj^cych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawlefaj^cych komplet

V. , wynikow badan I pomiarow, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i ew. uprzednrmi ustalenlami.
14.3. Odbior cz^^ciowy

Odbior cz^sciowy polega na ocenie ilosci i jakoki wykonywanych cz^ki robot. Odbioru cz^sciowego robot dokonuje
stQ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robot zobowigzany jest do zgfaszania inwestorowi do sprawdzenia lub
odbioru cz^fclowego wykonanych robot ulegajqcych zakryciu bqdz zanikajgcych oraz zapewnlenie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzeri instalacji! urzqdzeh. Cz^^ciowy odbior powinien bye dokonany przez
komisjQ powotanq przez inwestora. Z odbioru nale^ sporzqdzic protokol, w ktorym nalezy wymienic ewentualne wady i
usterki oraz okreslic terminy ich usuni^da. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru cz^sciowego nalezy potwierdzlc wpisem
do Dziennika Budowy. Po zgfoszenlu usuniQcia usterek nalezy przeprowadzic ponowny odbior „pousterkow/'.

14.4. Odbior ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoki
i wartosci. Caikowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego b^dzie stwierdzona przez Wykonawcy wpi
sem do Dziennika Budowy z bezzwtoczhym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny robot
nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, iiczqc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robot i
przyj^cia dokumentow wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(Zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pari

es _ ' stawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Doku-
mentacj^ Projektowq i ST. W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sIq z realizacjq ustalen przyjQtych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupeinlajqcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupeiniaj^cych, komisja przerwie swoje czynnosci 1
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisja ze jakosc wykonanych robot w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglQdnieniem tolerancjl I
nie ma wi^kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrqceh, ocenlajqc pomniej-
szonq wartosc wykonanych robot w stosunku do wymagan przyj^tych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezb^dnego dia dokonania odbioru ostatecznego

C. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustaienia dotyczqce podstawy rozliczenia robot podano wST„Wymaganla ogolne", pkt 6.

14.5. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze bye dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego za-
kresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonanlu odbiorow cz^sclowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi^dzy zamawiajgcym a wykonawcy nast^puje po dokonanlu odbioru pogwaran-
cyjnego.

PodstawQ rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robot obllczona
na podstawie:



o  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawlajgcego lub

o  ustalonGjwumowiekwotyryczattowejzaokresIonyzakres robot.
o  CGny jGdnostkowe y^konania, robot instalacji GlektiVcznych lub kwoty ryczattowe obGjmujqce roboty insta-

lacyjne uwzglQdniajq rowniez:
o  przygotowanie stanowiska roboczego,
o  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narz^dzi i sprz^tu,
o  obstugQ sprzQtu nieposiadajqcego etatowej obslugt
o  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajqcych wykonanie robot

na wysoko^ci do 4 m, (jeslt taka koniecznosc wyst^puje),
o  usuni^cie wad i usterek oraz naprawlenie uszkodzeri powstatych w czasle robot,
o  uporzqdkowanie miejsca wykonywania robot,
o  usuni^cie pozostafosci, resztek i odpadqw materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczego-

towej,
0  likwidacjq stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych uj^te sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowari niezbqdnych do wykonania
robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczanlu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowah mogg bye uwzgl^d-
nione wtych cenach lub stanowic podstawq oddzielnej piatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy
rusztowah koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 18 specyfi-

.  kacji technicznej (szczegolowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dia realizowanego
przedmiotu zamowienia.

15. PRZEPISY ZWIA2ANE

15.1. Ustawy

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Qednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).
-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych {Dz. U. Nr 19, poz. 177).
-  Ustawa z dnia 16 kWietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
-  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym [Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn, zm.).
-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Qednoiity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

15.2. Rozporz^dzenia

-  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu Ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okresienia polskich jednostek
(  ' organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejsklch aprpbat technlcznych, zakresu i formy aprobat oraz

"■ , trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
-  Rozporzqdzenie Ministra Pracy I Poiityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych przepisow

bezpleczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
-  Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 iutego 2003 r. - w sprawie bezpleczehstwa r higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).
-  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczqcej bezpleczehstwa

i ochrony zdrowia oraz pianu bezpleczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacj! projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow.
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiaj^cego dane dotyczgce bezpleczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

15.3. Normy

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.



PN-IEC 60898:2000

podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

SprzQt elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczeri przet^zeniowych instalacji domowych

V...;

Wyposazenie do mdcowania kabli w instalacji elektrycznych. -
Zasady podstawowe 1 bezpieczeristwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie t iden-

tyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakoriczen zyi przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanume-
rycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoidziataniu czfowieka z maszynq, oznaczanie i iden-
tyftkacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy {Kod iP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacjl urzqdzeri eiektrycznych w ukiadach niskiego napi^cia. CzqscI; Zasady, wyma-
gania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprz^tu eiektroinstalacyjnego do uzytku domowego I podobnego. Cz^sc 1:
Wymagania ogolne
PN-EN 60799:2004 Sprz^t elektroinstalacyjny. Przewody przytqczeniowe I przewody posredniczqce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) SprzQt elektroinstalacyjny. Wyt^czniki do zabezpieczeri przet^zeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czqsc 1: Wylqczniki do obwodow prqdu przemiennego.
PN-EN 60898-l:2003/Al:2005 (U) Sprz^t elektroinstalacyjny. Wytqcznlki.do zabezpieczeri przetQzenipwych instalacji domo
wych i podobnych. Cz^sc 1: Wytqczniki do obwodow prgdu przemiennego (Zniiana Al).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprz^t elektroinstalacyjny. Wyfqczniki do zabezpieczeri przetQzenlowych instalacji domo
wych i podobnych. Czqsc 1: Wyiqczniki do obwodriw prgdu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprz^t elektroinstalacyjny. Wyfqczniki roznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nad-
prqdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cz^sc 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprz^t elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowoprqdowe z wbudowanym zabezpieczenlem nad-
prqdowym do uzytku domowego t podobnego (RCBO). Czqsc 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-04700:1998 Urzqdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badari odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Azl:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przepro
wadzania pomontazowych badari odbiorczych (Zmiana Azl).
PN-E-93207:1998 Sprz^t elektroinstalacyjny. Odgat^zniki instalacyjne i plytki odgaj^zne na napi^cie do 750 V
do przewodow o przekrojach do 50 mm^. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Azl;1999 Sprzqt elektroinstalacyjny. Odgaj^zniki instalacyjne i ptytki odgat^zne na napl^cie do 750 V
do przewodow o przekrojach do 50 mm^ Wymagania I badania (Zmiana Azl).
PN-90/E-05029
PN-EN 60439-1:2003

sie badari typu
PN-EN 60439-2:2004

PN-EN 60439-3:2004

Kod do oznaczania barw.

Rozdzlelnlce i sterownice niskonapi^ciowe. Czqsc 1: Zestawy badane w petnym i niepefnym zakre-

Rozdztelnice i sterownice niskonapi^ciowe. Cz^sc 2: Wymagania dotyczqce przewodow szynowych
Rozdzielnice i sterownice niskonaplQciowe. Czqsc 3: Wymagania dotyczqce niskonapi^ciowych

rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowanla w miejscach dost^pnych do u^kowania przez osoby niewykwallfi-
kowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi^ciowe. Cz^ic 4; Wymagania dotycz^ce zestawow przeznaczo
nych do instalowania na terenach budow (ACS)
PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapi^ciowe. Cz^sc 4: Wymagania dotyczqce zestawow przeznaczo
nych do instalowanla na terenach budow (ACS)
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapiQciowe. Cz^sc 5: Wymagania szczegotowe dotyczqce zestawow
napowietrznych przeznaczonych do instalowanla w miejscach ogolnie dostopnych. Kablowe rozdzlelnlce szafowe (CDCs) do
rozdziatu energii w sleciach
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi^ciowe. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim cz^ki niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic I sterownic niskonapi^ciowych. Wymagania ogolne
PN-EN 50300:2a05(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapi^ciowe. Ogolne wymagania dotyczgce niskonapi^ciowych roz
dzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzlelczych
PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapl^ciowych. Wymagania ogolne
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice nlskonapi^ciowe ostoni^te. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania fukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewn^trznego
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzqdzenia piorunochronnego (IPS). Cz^sc 1. Wymagania stawiane elementom potqcze-
niowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U)
mow.

PN-IEC 62305-1

Elementy ur^dzenia piorunochronnego (LPS). Cz^sc 2. Wymagania dotyczgce przewodow I uzio-

Ochrona odg pmowa. Zasady ogolne.



PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzqdzanie ryzykiem
PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-IEC 62305-4 Ochrona odgromowa. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz^sc 2. Ekranowanie obiek-
tow, potgczenia wewnqtrz obiektdw 1 uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem eiektromagpetycznym.

a^^c 3. Wymagania dotyczgce urzqdzen do ograniczania przepi^c (SPD).
PN-EN 60598-1:2001 Opra'wy oswietleniowe'. Wymagania ogolne i badania.
PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.
PN-EN 6P59S-1:2001/A11:2002 (U) Oprawy, oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania (Zmiana All).
PN-EN 60598-l;200i/All:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania (Zmiana All).

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania (Zmiana A12).
Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.
Oprawy oswietleniowe. Wymagainia ogolne i badania.
Oprawy oswietleniowe. Wymaga nia szczegdtowe.
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliane.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
^wiatto i o^wletlenie. Oiwietlenie miejsc pracy. Czesc 1: Miejsca pracy we wn^trzach.
Zastosowania oswietlenia, Oswietlenie awairyjne
Oprawy p^ietleniowe. Cz^sc 2-22: Wymagania szczegdtowe.
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wn^trzowe
Telekomunikacyjne sieci wewnqtrzzakiadowe przewodowe - linie kablowe
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.
Systemy alarmowe - Systemy dozorpwe CCTV stosowane w zabezpieczeniach,
Cz^sc 7: Wytyczne stosowania
Systemy alarmowe - Terminologia

(ogdf czQsel) - Systemy alarmowe.
Systemy alarmowe. Wfamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania central!

15.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (torn I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Waruriki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instaiacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
- Warunki tpchniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz^sc D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje

elektrycznie i piorunochronhe w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz^sc D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje

elektryczne 1 piorunochrpnne w budynkach uzytecznosci publlcznej. Warszawa 2004 r.
-  Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

PN-EN 60598-l:2001/Ai2:2003
PN-EN 60598-l:2p0i/Apl:2002
PN-EN 60598-l:2001/Ap2:2005
PN-EN 60598-2-3:2003 (U)

PN-HD 60364-6:2008

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 1838

PN-EN 60598-2-22

PN-EN 50172

BN-84 8984-10

BN-88 8984-19

BN-8S 8984-17/03

PN-EN 50132-7

PN-E-08390-1

PN-93/E-08390-...
PN-E-08390-3



Sl^ski Wojewodzki Konsei*w'ator Zabytkow w Katowicach
ui. Francuska 12, 40-015 KatoM'ice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58
ww.wkz.katowi.ce.pl

-0?- 26iS
Katowice, dnia

K-NR.5142.1.536. _20I9.ML
Za zwrotnym potwierdzeniein odbicru /

POZW.OLENIE Nr

na podejmowahie innyclrdzialan, ktore moglyby prowadzic do naruszenia substancji lub zmiany
wygl^du zabytku wpisanego do rejestru

(

Na.podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 list. 1 pkt 11 art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt
4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca'2003 roku o ochronle zabytkow i opiece nad zabytkami (tekk jedn. Dz. U.
z2018 roku, poz. 2067) i § 14 ust. 1 pkt 1 oraz list. 2 pkt 1-3 rozporz^dzehia Ministra Kultury
i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restaiiratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestm
zabytkow albo na List? Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlahych, badan architektonicznych
i  innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku — Kodeks post?powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096)

Sl^ski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach

po rozpatrzeniu wniosku NFZ Warszawa reprezentowanego przez Piotra Nowaka
25.07.2019 f., (wplyw do WUOZ w Katowicach w dniu 25.07.19 r.)

p 0 z w a 1 a

na podejniowanie innych dzialan, ktore moglyby prowadzic do naruszenia substancji lub zmiany
Avyglijdu budynku przy ul. 3'Maja 29 w Rybniku wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem
A/1576/95 polegaj^cych na wykonaniu systemu przeciwpozarowego w budynku jw.
wedlug projektu budowlanego pt. „Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt systemu
alarmowego przeciwpo^rowego (SAP) w budynku delegatury OW f^Z ul. 3 Maja 29 Rybnik",
sporz^dzonego pi-zezjerzego Szaranca, w marcu 2019 r.

1. pi-zy spelnieniu warunkow dodatko'vyych:
a) niezwlocznego zawiadomienia Sl^skiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

w Katowicach o wszelkich zagrozeniach lub no^vych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia wskazanj'ch w pozwoleniu dzialan;

2. Pozwolenie jest wazne do dnia 31.12.2020 r.

Jako, ze niniejszci decyzjci Jv calosci uwzgl^dnia z({danie strony i nie rozstrzyga ich spornych
intei'esdWf zgodnie z tresciq art. 107§ 4 kpa odstqpiono od uzasadnienia decyzji*

POUCZENIE;

1. Od niniejszej deayzj? pr^ysliiguje odwolanie. Odwolanie od decyzji wnosi si? do Ministra



Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Slqskiego

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia

otrzymania niniejszej decyzji.

2. . W trakcie biegu terminu do.wniesienia odwotania strona moze zrzec si? prawa do wniesjenia
odwolania wobec Slqskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach. Z dniem

dor?czenia Slqskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w Katowicach

oswiadczenia o zrzeczeniu si? prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron

post?powania, decyzja staje si? ostateczna i prawomocna. Oswiadczenie to nie moze bye
cofni?te.

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie.ulega wykonaniu.
4. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostal

nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub podlega ona natyohmiastowemu wykonaniu
z mocy ustawy.

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania takze gdy jest
zgodna z z^daniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si? prawa do
wniesienia odwolania.

6. Organ odwolawczy moze przeprowadzic na z^danie strony lub z urz?du dodatkowe
post?powanie w celu uzupelnienia dowodow i materialow w sprawie albo zlecic
pi*zeprowadzenie tego post?powania organowi, ktory wydai decyzj?.

7. Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow post?powania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygni?cie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza post?powanie
wyjasniaj^ce w zakresie niezb?dnym do rozstrzygni?cia sprawy. Jezeli przyczyni si? to do
pr^spieszenia post?powania, organ odwolawczy moze zlecic przeprowadzenie okieslonych
czynnosci post?powania wyjasniaj^cego organowi, ktoiy wydal decyzj?.

8. Organ odwolawczy przeprowadza post?powanie wyjasniaj^ce rowniez wtedy, gdy jedna
ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy

post?powania wyjasniaj^cego w zakresie niezb?dnym do rozstrzygni?cia sprawy, a pozostale
strony wyrazily na to zgod? w terminie czternastu dni od dnia dor?czenia im zawiadomienia
0 wniesieniu odwolania, zawierajqcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
post?powania wyjasniajqcego w zakresie niezb?dnym do rozstrzygni?cia sprawy.

9. Organ odwolawczy nie przeprowadza post?powania wyjasniajgcego, o ktorym mowa powyzej,
jezeli przeprowadzenie przez organ odwolawczy post?powania wyjasniaj^cego w zakresie
niezb?dnym do rozstrzygni?cia sprawy byloby nadmiemie utrudnione.

10. Wojewodzki konserwator zabytkow moze wznowic post?powanie w sprawie wydania
niniejszego pozwolenia, a nast?pnie zmienic je lub cofn^c, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badah, prac, robot lub innych dzialah okreslonych w pozwoleniu wyst^pily
nowe fakty i okolicznosci, mog^ce doprowadzic do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

11. W razie stwierdzenia, ze prace prowadzone sq bez pozwolenia lub w sposob odbiegajqcy od
zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkow wyda
decyzj? wstrzymuj^c^ prace, badania, roboty lub inne dzialania przy zabytku, a nast?pnie
wyda decyzj? nakazuj^c^ przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzqdkowanie
terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo nakladaj^c^ obowi^zek
uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie wstr^manych
badah, prac, robot lub innych dzialah przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego
pozwolenia sklada si? wterminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia dor?czenia decyzji, albo
nakladajqcq obowiqzek podj?cia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia
wykonywanych badah. pfac, robot lub innych dzialah przy zabytku do zgodnosci z zakresem

C



i wamnkami okreslonymi, w pozwoleniu, wskazujgc termin wykonania tych czynnosci.

12. W razie stwierdzenia, ze prace zostal^' wykonane bez pozwolenia lub w sposob odbiegaj^cy

od zakresu i warunkoAy okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konsei*wator zabytkow wyda

decyzj? nakazuj^cq przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporz^dkowanie terenu,

okreslaj^c teimin wykonania tych czynnosci, albo zobowi^zuj^c^ do doprowadzenia zabytku

do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym terminie.

13. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konsei-watora zabytkow na podj^cie okreslonych

w nim dziatah nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budow? lub dokonania

zg^oszenia zgbdnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz
innych decyzji, opinii.ii uzgodnieh wymaganych przepisami szczegolnymi.

Zwolniono z oplaty skarbowej na. podstawie art. 7. pkt 2, (podstawa prawna: Ustawa o oplacie
skarbowej tekst Jednolity z2019 r. poz. 1000.). ŜtRW,.;;-'
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Rybnik, dnia 23.wrzesnla 2019 r.

"DECYZJA Nr 998/6740/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (t.j. Dz..U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post^powania admlnistracyjnegp (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwoienie na budow^^^ z dnia.
26 lipca 2019 r., uzupefnionego pod wzglpdem formalnym w dniu 26 sierphia 2019 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budow^

dia inwestora:

Narodowy Fundusz Zdrowia

z siedzib^: 02-390 Warszawa, uL Grojecka 186

obejmujqce zamierzenie budowlane :

„wykbnanie systemu alarmowego przeciwpozarowego (SAP)" w budynku delegatury

Sl^skiego Oddziatu Wojewpdzkiegp NFZ w Rybniku przy ul. 3 Wlaja 29, na dziatkach
o nr 4459/226 oraz 4504/226.

Autor projektu:

, posiadajqcy uprawnienia budowlane nr'
ni.in. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz^dzeri eiektrycznych i elektroenergetycznych/pi^ynajezngsc ̂  Siqskiej

Okrpgowej Izby ihzynierow Budownictwa pod numerem

z zachowaniem warunkow, wynikajqcych z ustawy Prawo budowlane:
1. szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy I prowadzenia reboot

budowlanych:

- oblekt budowlany jako calosc oraz jego poszczegplne czpsci, wraz ze zwiqzanymi
z nim urz^dzeniarhi budowlanymi nalezy, biorqc pod uwagp przewidywany okres

ESOB: 2019-126660

Przyg.: Ar-ll/662
1/4



uzytkowania, budowac w sposob okreslony w przepisach. w tym techniczno
- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust.1),
spetniajqc wszystkie wymagania okreslone w dokonanych uzgodnieniach,'
uzyskanych opiniach i decyzjach;
Inwestor jest zobowi^zany do posiadania dokumentow potwierdzajqcych fakt,
ze wyroby budowlane (wbudowane w zakonczony obiekt budowlany),
szczegolnie istotne dia bezpieczeristwa konstrukcji i bezpieczenstwa
pozarowego, posiadajq dokumenty potwierdzajqce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie;

- przestrzegac wszystkich uzgodnieri i opinii zawartych w projekcie;
przestaegac wszystkich warunkow 1 obowiqzkow zawartych w pozwoleniu
Sl^skiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr K/989/2019 z dnia
31.07.2019 r., na wykonywanle robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow;

- obiekty lub elementy obiektow budowlanych, ulegajqce zakryciu podlegajq
inwentaryzacji przed ich zakryciem (art. 43 ust.3); (

- kierownik budowy jest obowiqzany:
1) prowadzic dziennik budowy (dzisnnik budowy stanow! urz^dowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzqcych w toku wykonywania robot budowlanych)
2) umlescic na budowie, w widocznym miejscu, tabllc§ informacyjnq oraz
ogtoszenie zawierajqce dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektow stuzqcych obronnosci
i bezpieczehstwu pahstwa oraz obiektow liniowych)
3) odpowiednio zabezpieczyc teren budowy (art. 42 ust. 2)

2, szczegolne wymagania dotyczqce nadzoru na budowie:

- inwestor jest obowiqzany zapewnic: obj^cie kierownictwa budowy oraz nadzor nad
robotami przez osob^ posiadajqoq uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci (art. 42 ust. 2);

~ przy prowadzeniu robot budowlanych, do kierowania ktorymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno - budowlanej innej niz
posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiqzany zapewnic ustanowienie
kierownika robot w danej specjalnosci (art. 42 ust. 4);

- realizacja obiektu wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z § 2.1 pkt, 2 - Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 iistopada
2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych reaiizacji jest
wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego

wynikajqcych z
Art. 36 ust. 1 pkt. 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

ESOD: 2019-126660
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UZASADNIENIE

Poniewaz jedynq strong post^powania jest inwestqr, odst^pioho od pisemnego
powiadomiehia stron postqpowania 6 jego wszczqciu.

Przedmiotowy budynek.przy ul, 3 Maja 29 w Rybniku, wpisany jest do rejestru
zabytkow pod nr A/1576/96. Inwestor uzyskat wymagan^ decyzjq o pozwoleriiu
na wykonanie ww. prac od Slqskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach
- pozwolenie nr-K/989/26l9 z dnia 31 lipca'2019 r.

Wezwaniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. wezwano inwestora do uzupetnienia brakow
formalnych w ztpzonym wniosku. W dniu 26 sierpnia 2019 r. uzupetniono braki formaine.

.  'nwestor doi^czyt do wniosku wszystkie wymagane dokumenty, w tyhn opinie
i  uzgodniehia oraz \ft^rTiagane prawem projekty, sporz^dzone przez projektanta,
po'siadajqcego odpowiednie' uprawnjenia budowlane. Prpjekt budowlany zostat uzgodniony
przez rzeczoznawcp do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wobec spelniepia wympgow okreslonych w art. 32. art. 34 ust. 1, 2, 3 oraz art. 35
ust.1 ustawy Prawo budowlane postanowlono jak w sentencji deoyzji.

Od deoyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Slqskiego w Katowicach
za posrednictwem organu ktory wydat niniejszq decyzjp w terminie 14 dnj od dnia jej
dorpczenia.

ADNQTAGJA DOTYGZACA OPLATY SKARBOWEJ

Zgodnie z art. 2.1, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1000 ze zm.) nie pobrano opiaty skarbowej.

Art. 7. Zwalnia sip od opiaty skarbowej:
(...) ^
2) jednostki budZetowe;

C

Adnotacjp o opiacie skarbowej sporzpdzli: .

ce: CP

.1
«^^(pieGz$c pkra^a)

- inspektor w Wydziale Architektury

zXp. PREZYpEh™ MIASTA

(piecz^citni^Dna i podp^.^oby upowaznionej do wydawania deoyzji)

Otrzymujq (strony postppowania):
1. Narodowv Fundusz Zdrowia. 02-390 Warszawa. ul. Grojecka 186 - peinomocnik Piotr

Nowak (2 kpi. proiektu)

2. Slqski Wojewodzkl Konserwator Zabytkow w Katowicach
3. Miejski Konserwator Zabytkow UM Rybnika (w miejscu)

Do wiadomosci:

1. Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowianego dia miasta Rybnika (1 kpi. projektu)
2. Narodowy Fundusz Zdrowia - Slqski Oddziai Wojewodzkl w Katowicach
Zatqcznikiem do niniejszej decyzji jest projekt budowlany opieczptowany i opatrzony
numerem decyzji. Zaf^cznik ten otrzymuje inwestor (2 egz.), Powiatowy Inspektor Nadzoru

ESOD; 2019-12666Q,
rzyg.: Ar-11/662
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Budowlanego dia miasta Rybnika (1 egz.). Egzemplarz archiwalny dokumentacji (1 egz.)
b^dzie przechowywany w Urz^dzie Miasta w Rybniku.
Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiqzany zawiadomic o zamierzonym termlnie rozpocz^cia robot
-  ■-■j?^lQMg^ych.w!^scivvy organ nadzoru budowlanego oraz p_rojektanta sprawuj^cego

nadzor nad zgodnosciq realizacji budowy z projekternrdoiqczajqc na pismie:
1) oswiadczenle kierownika budo\^ (robot) stwierdzajqce sporz^dzenle planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyj^cie obowi^zku klerowania budowy
(robotaml budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowlenia nadzoru inwestorsklego - oswiadczenle inspektora
nadzoru inwestorsklego stwierdzajqce przyj^cie obowiqzku pelnienia nadzoru
inwestorsklego nad danymi robotaml budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacj^ zawierajqcq dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

^  2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowy, ktorego wymagane jest
pozwolenie na budowy, mozna przystqpic po zawiadomieniu wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w termlnie 14 dni
od dnia dor^czenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.
54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przyst^pieniem
do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowi^zany uzyskac decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowy obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowy i jest on zaiiczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjqtkiem
warsztatow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy
do pi^ciu stanowisk wi^cznie), XVIII (z wyjqtkiem obiektow magazynowych: budynki
skladowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie,
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego), XX, XXII (z wyj^tkiem placow skladowych, postojowych
1 parkingow), XXIV (z wyj^tkiem stawow rybnych). XXVIl (z wyj^tkiem jazow, watow
przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowow melioracyjnych),
XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).

3. Inwestor moze przystqpic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem
/  wszystkich robot budowlanych pod warunklem uzyskania decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wyst^pic
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
wtasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiqzkowq kontrol^ budowy
zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu
do przeprowadzenia obowiqzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)!

Nalezy wpisac ,budow$° lub ̂ rozbidrk?".
Nale^ wpisa6 .budowiany" iub .rozbiorki".
Naleiy wskazad podstaw? prawnq nabzenia warunkow, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4; art 42 ust 2 i 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane albo art. 93 ust. 2 I 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnlaniu Informacji o drodowlsku I jego bchronle, udziale
spoleczeristwa w ochronle Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na drodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.).
Dotyczy decyzji wydanych w toku post^powania, w ramach ktdrego przeprowadzono ponowng ocen§ oddzialywania na srodowisko.
Dotyczy przedsi?wzi§6 mogqcych znaczqco oddzlalywad na Srodowisko.

ESOD: 2019-126660
Przyg.: Ar-ll/662 4/4



Nf zamowienia: S/pn/2020 wzor umowy

UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdroxvia — Sl^skiiri Oddziaiem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy

ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

— Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,-" ''
w-imieniu ktorego dziata: -na podstawie peinomocnictwa nr z dnia
(kopia w zat^czeniu), zwanym dalej „Zamawiajacym"
a

z siedzibji, w , adres: , wpisanym do I , pod
numerem ; NIP: , REGON: , wysokOsc kapitalu
zakiadowego: zl /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala: - , zwanym dalej „Wykonawc^",
o tresci nast^puj^cej:

§1
Pfzedmint umnwy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot? budowlan^ polegaj^c^ na
• wykonaniu systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury SIa.skiego OW NFZ

w Rybniku.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, iz NFZ jest wlascidelem obiektu przy ul. 3 Maja 29 w Rybniku
i Zamawiajj^cy ma prawo do wykonywania w nim robot budowlanych stanowi^cych przedmiot
niniejszej umowy. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A/1576/95.

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

w zamowieniu nr 5/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 calosc robot budowlanych zostanie wykonana zgodnie
z zakresem i wymogaml:

1) zal^cznika nr 1 do umo>^ — opis przedmiotu umowy \^orv^d^pnj w oparciu o formulary opts
pr^dmiotu ̂ ammemd\;

2) dokumentacji projektowej, na ktora skladaj^ si?:

a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec;
b) przedmiary robot;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (w skrocie STWiOR);
. 4) pozwolenie Sl^skiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach Nr K/989/2019

z dnia 31.07.2019;

5) decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r. - zatwierdzenie

projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?
oraz zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozona.w zamowieniu nr 5/pn/2020.

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

a) uniowa,

b) pozwolenie Sl^skiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach
Nr K/989/2019 z dnia 31.07.2019; decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/6740/2019 z dnia
23.09.2019 r. - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?,

c) dokumentacja projektowa,

d) STWiOR.

1  /loZ-o



Nr zamowienia: 5/pn/2020 wzpf uiriowy

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wynagrodzenie umowne, tyczaltowe, o ktorym mowa w §7 ust. 1, w tym koszty przygotowania,
wykonania. i odbioru robot budowlanych b^d^cych przedmiotem umowy, zostaio okreslone
w oparciu o petn^ !■ wyczerpuj^c^ wiedz?, jak^ p'rzy zachowaniu nalezytej staraiinosci na temat
przedmiotu umowy Wykonawca mogt uzyskac z dokumentacji przekazanej przez Zamawiaj^cego;

2) wszystkie odpady zwiqzane z wykonywaniem .przedmiotu umowy, w tym gruz, drewno, tworzywa,
metale oraz pozostale odpady, zostan^ usuni^te lubpoddane utylizacji przez Wykonawc? na jego
koszt, zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa. 1

7. W zwi^zku z faktem, iz wynagrodzenie niniejszej umowy jest wynagrddzeniem ryczahowym,
szczegolowy kosztorys ofertowy stanowi^(:y zai^cznik nr 2 do umowy ma'w tytri zakresie charakter
pomocniczy. Kosztorys ten b^dzie zatem wykorzystywany do celow zgodnych z niniejsz^ umow^.

Uwaga!

Uszczegolowienie i korikretyzacj? dokumentacji projektowej oraz STWIOR stanowi umowa. W razie
w^tpliwosci Wykonawca zwi^zany jest tresci^ump^^.

§2
Podwvkonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz% umow? bez udzialu/z udziaiem
podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu
nr 5/pn/2020, tj. Wykonawca zamierza ppwierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^ polegaj^c^ na ...../
- dostaw? polegaj^c^ na /
- uslug? polegaj^c^na ,
ktor^wykona: jfirmal nat^apodar^konam^l.
Pozostaie/Wszystkie* roboty budpwlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
*  ̂stanci wypeinione stosomie do oferty Wykonawcy ^oi(pnej w ^tnomeniu nr 5Ipn!2020.

2. Wykonawca zobo-^^zuje si? zawrzec z podwykonawcy w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej
w ustl, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie
wykonanie, odpowiednio: robot-budowlanych, dostaw lub uslug, ktore scisle .odpowiadaja cz?sci
zamowienia okreslonego umow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy , zawrzec umow?
.  o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, zobowi^zuje si?, w trakde

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiajycemu projektu umowy
-  o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wyceny

nawiyzujycy do cen uj?tych w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy
pomocniczy), 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 14 dni liczyc pd dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej zastrze:zen
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,

2) wykonanie przedmiotu-umowy o podwykonawstwo zostaje o^eslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?'dzy tZamawiajycyni a Wykonawcy

2  A
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Nr zamowienia: 5/pn/2020 wzor umowy

i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania "wymaganiom pkreslonym w niniejszej
umowie oraz standardom deklarowanym 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^zani do niezwlocznego przedstawiania
Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotycz^cych realizacji
umowy o podwykonawstwo,

5) zapewnienie udziaiu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowianych 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 zapiaty
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 z\s^ot 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 budowianych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
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 Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
b) gdy przewiduje termin zapiaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust.l3.

5. Niezgloszenie 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

'  zoboyd^zany jest przedloiyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z ory^aiem kopi^

zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust6, uprawniony jest do zgioszenia w formie pisemnej sptzeciwu do umowy,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 lit a lub lit. b.

8; Niezgloszenie przez Zama^aj^cego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7,

uwaza si^ za akceptacj^ umo^ przez Zamawiaj^cego.

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

zobowi^zany jest przedloiyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem kopi^
zawartej umowy o.podwykonawstwoj ktorej przedmiotem dostawy lub uslugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien ust. 10.

10. Obowi^zek, o ktorym mowa w ust.9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ustl umowy -

ceny oferty), a takze umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny niz polegaj^cy

na dostawie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP. Wylq.czenie, o ktorym mowa w, zdaniu -

poprzedzaj^.cym, nie dotyczy umoW o podwykonawstwo o wartosH wi^szej niz 50 000,00 zlotych
(brutto).

fl UzdowskamgrTe
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11. W przypadkuj o ktorym mowa w ust9, jezeli terrrdn zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust.l3, Zamawiaj^cy informuje o tpn Wykonawc^ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy.pod rygorem "wyst^ienia o zaplat? kary umownej.

12.Postanowienia ust.l—ust.ll .stosuje siq odpowiednio do zmian projektu utnowy lub umowy
o podwykonawstwo.

13.Termin zaplaty wynagtodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo" nie moze bye dluzszy niz 30 dm 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 zastrzezemem, ze w momencie wyplaty wynagrodzenia na tzecz Wykonaw;cy, wszelkie naleznosci
na rzecz Podwykonawcy zpstan^ uregulowane w calosci.

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

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

16. Zamawiaj^cy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni^da (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.

ly.Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuniyda podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji 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 niezwtocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego
podwykonawcy lub dalszego pody^^konawcy z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy.

18. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dpkonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy ztozonej w zamowieniu nr 5/pn/2020.

19. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy bs^dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy ztozonej
w zamowieniu nr 5/pn/2020, winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

20. W zwiqzku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umo^ 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^uje siy zawiadamiac Zamawiaj^cego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazywac informacje na temat npwych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym.okresie
zamierza powierzyc realizacjy roboty budowlanej (jezeU dotyczy).

21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przipdlozy wraz z kopi^ umowy
o pod^konawstwo dokument wlasdwy.z uwagi na status pra
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podwykonawcy, potwierdzaj^cy, ze osoby zawieraj^ce umow? w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaj^ uprawnienia do jego reprezentacji.

22. 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 umow^ wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajq-cego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

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

24. W przypadlm, 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, Wykpnawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowi^any 2alq,c2yc do
przedkladanego projektn jego tiumaczenie na j?zyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tiumaczenie przysi?gle umowy na j?zyk polski.

25. Do zasad zawierania uiiiow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odpowiednie
zastosowanie znajd% postanowienia niniejszej umowy.

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

§3
Termin tealizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac caly przedmiot umowy w ci^gu 60 dni licz^c od dnia
przekazania frontu robots z zastrzezeniem pozostalych postanowien umowy, w tyrii §3 i §4. umowy.

2. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia

umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwiefdzone przez Strony protokol'em
przekazania frontu robdt.

3. W termime do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram

- realizacji robot budowlanych.

Harmonogram robot b?d2ie mial charakter ruchomy, co oznacza mozliwosc zmiany kolejnosci robot
pr2yj?tej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana taka b?dzie dbkonywana

w trybie roboczych uzgodnieh przez osoby wskazane w §5 ust,2 i ust.3 umowy z uwzgl?dnieniem

kierownika budowy o ktorym mowa w §5 ust.5 umowy.
4. Wykonanie robot budowlanych (odbior robot) winno zostac potwierdzone przez Strony odr?bnym

protokotem odbioru robot budowlanych. Protokdl odbioru robot budowlanych winien

wskazywac numer seryjny zainstalowanej central! SAP.

5. Zamawiajjtcy zobowi^zuje si? dokonac odbioru robot w ci^gu 2 dni roboczych licz^c od daty
pisemnego zgioszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc?. O terminie odbioru robot zostaje
powiadomiony Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach. Po podpisaniu protokolu
odbioru robot budowlanych Zamawiaj^cy dokona zgioszenia zakonczenia robot w Powiatowym

Inspektorade Nadzoru Budowlanego w Rybniku.
6. Wykonawca zobowi^zuje si? dokonac zgioszenia gotowosci do odbioru robot nie pozniej niz 1 dzidi

roboczy.przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1.
Nie^locznie po podpisaniu protokohi odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
opracowac i dostarczyc Zamawiaj^cemu dokumentacj? powykonawcz^ jezeli okolicznosci b?d%

wymagaly jej sporz^dzenia (wyst^i^ zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej). W i-aktm
przypadku Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc dokumentacj? powykonawcz^ w formie pisemnej
(2 egzemplarze) oraz na nosniku CD lub DVD- umo2liwiaj^.cym odczyt w formatach, „ath" (dot.

kosztorysow), „dwg" (dotyczy rysunkow, rzutow etc.) oraz „pdf
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7. Z chwil^ odebrania przez Zamawiaj^cego dokumentacji powykonawczej, na Zamawiaj^cego
przechodz^ wszelkie maj^tkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do wykonanej
dokumentacji, a w szczegolnosci:
a) prawo do korzystania i ■wykorzyst5rwania dokumentacji powykonawczej w calosci lub w cz^sci,

w tym do korzystania z zawartych w niej rozwi^zan projektowych;
b) prawo do modyfikacji dokumentacji powykonawczej;
c) prawo do udost^pnienia dokumentacji powykonawczej w dowolnej formie osobom trzecim,

w tym rowniez do publicznego udost^pnienia na przyklad poprzez publikacj? na stronie
intemetowej, jezeli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powielania dokumentacji powykonawczej w caiosci lub w czQsci w dowolnej formie,
technice oraz ilosci egzemplarzy;

e) prawo do sporz^dzenia dowolnej ilosci kopii dokumentacji powykonawczej lub jej cz^sci przy
pomocy dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej lub cyffowej.

Po odebraniu dokumentacji, o ktorym mowa w zd. pierwszym, Wykonawca b^dzie dysponowal
w imieniu Zamawiaj^cego ww. prawami autorskimi jedynie na potrzeby realizacji uprawnien z tytulu
gwarancji i r^kojmi za wady oraz jedynie w zakresie do tego niezb^dnym.

8. 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 zastrzezeh w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje si^ informowac
Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych
przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wyprzedzeniem, aby
umozHwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

9. Nalezyte wykonanie robot budowlanych stanowi^cych przedmiot niniejszej umowy winno zostac
potwierdzone przez Strony protokotem koncowym, ktory b^dzie stanowil podstaw? do dokonania
zwrotu cz^sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami przyj^tymi
w niniejszej umowie. Podstaw^ dla podpisania protokohi koncowego b^dzie protokol odbioru robot
budowlanych, a takze - w sytuacji opisanej w ust.7 - dokumentacja powykonawcza. Protokol
koncowy winien zostac podpisany bez zb^dnej zwloki.
W dniu podpisania protokolu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany b^dzie
przeprowadzic instruktaz w zakresie obslugi zainstalowanego systemu alarmowego
przeciwpozarowego.

10. Przed dokonaniem protokolarnego odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
przeprowadzic testy hinkcjonalnosci wykonanego systemu alarmowego przeciwpozarowego (proby
zadzialania) w obecnosci co najmniej jednej z osob, o ktorych mowa w §5 ust.2 umowy. Wyniki
testow winny zostac zal^czone do protokohi odbioru robot budowlanych jako jego integralna cz?sc.
Najpozniej w dniu podpisania protokolu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
przekazac Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe, w tym wszelkie instrukcje
obslugi, karty gwarancyjne.

11. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^uje si? przygotowac Zamawiaj^cy.
12. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

ze strony Zamawiajq.cego upowaznione s^ osoby wskazane w §5 ust.2 umowy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.3 umowy.
Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.2 umowy

RADC

mar Tore ^owska



Nf zamowienia: 5/pn/2020 wzor umowy

upowaznione do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez pdbiorow cz^sciowych oraz
odbiorow robot ■ zanikaj^cych, czy ulegajacych zakryciu, jezeli takie wyst^iq, w toku realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^ budowlan^ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

13. Najpozniej w dniu zaw^cia 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 §5 ust.2 umowy) osyiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego
zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na
podsta^e umowy o prac?,' b^d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w ro.zutnieniu Kodeksu
pracy w calym okresie realiZacji umowy.

Kompletne oswiadczenie winpo zawierac rowniez wykaz osob (imi^ i nazwisko) zatrudnionych na
podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres
obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia unaowy o prac^ i rodzaju umowy
o prac?, dpkladne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia' oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarowno pod k^tem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mozliwosci
realizacji umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^cej z wykazu.

Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie .przez Wykonawcy (lub
podwykonawc^) uprawma Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy oraz naHczenia Wykonawcy katy
umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust,l lita umowy, jez^ 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 wykdnywane w ramach przedmiotu umowy, ktore opisano
w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robot, a takze w STWiOR, wykonywane bezposrednio
przez pracqwnikow fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie
wykonywania robot budowlanych (usiug) obj^tych przedmiotem umowy, tj. mi^dzy innymi roboty
instalacyjne oraz demontazowe, z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie
(kierowcy).

Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy
czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy b^dz inne osoby pelni^ce samodzielne fiinkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a takze nie
obejmuje przypadkow wykonywania s'wadczenia osobiscie przez przedsi^biorc? prowadz^cego
dziatalnosc gospodarcz^.
Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo
zamowien publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy, nie
zas w okresie gwarancji ir^kojmi za wady.

14. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawcy (lub podwykonawcy) wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentowanych za pomoc^. oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l3:
a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o pracy zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy. (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wtasciwego oddzialu

ZUS lub dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen;
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- zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, w szczegolnosci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy
o prac^, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowi^zkow pracownika.
c) mozliwosc zwrocenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli

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

§4

1. Umowa niniejsza b^dzie mpgla'ulec zmianie w zaktesie terminu wykonania umowy w przypadku
wyst^ienia nast^puj^cych przeszkod w jej realizacji:
a) w przypadku zaistnienia okoHcznosci siiy wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie

i orzecznictNwe (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrpfalne 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 nale^

rozumiec sytuacje zwi^ane z koniecznosci^ uzyskania dpdatkowych decyzji, pozwolen,
uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych,

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

W przypadkach, o ktorych mowa pod lit. a, b lub c o zaistnialych okolicznosciach oraz ich wpljnde

na wykonanie umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinfoimowac Zamawiaj^cego na
pismie oraz uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^tcego 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 wykonama robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub

ust^ienia przeszkody w wykonyw^u robot. Od pierwszego.dnia roboczego nast?puj^cego po dniu
usuni?cia lub ust^ienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.

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

Kazdorazowe zawieszenie robot trwa az do usuni?cia lub ust^ienia przeszkody.
Po usuni?ciu lub ust^ieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dz^ pisemny aneks do umowy

wskazuja.cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly
do zakohczenia realizacji umowy.

Wyst^ienie przesianek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot
budowlanych jako caiosd; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz?sci realizowanych robot, co nie
wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostalym zakresie. Niezaleznie od zakresu
zawieszenia, zapisyust. 1-5 znajd^odpowiednie zastosowanie.

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

zastrzega, iz:

3.

4.

5.

6.
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a) w sytuacji niezakonczenia realizacji umo^ do dnia 20.01.2021 r. z powodu niedotrzymania terminu
realizacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy mo:ze skorzystac z prawa do rozwi^zama umowy
z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego umowy okreslonego w §7 ustl umowy.

b) w sytuacji nlezakonczenia realizacji umo^ do dnia 20.01.2021 r. z powodu innego niz wskazany pod
lit. a, a takze, jezeli w przypadku, o ktoryin mowa pod lit. a, Zamawiaj^cy nie skorzysta z prawa do
rozwi^ania umowy, Zama^aj^cy dokona inwentaryzacji robot oraz oceny ich zaawansowania
wedlug stanu na dzien 20.01.2021 r. w oparciu o zal^cznik nr 2 do umowy. Stosownie
do powyz.szego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenic; za faktycznie wykonany zakres
umowy, nie wi?cej' jednak niz 80% kwoty -w^agrodzenia calkowitego umowy, nawet

,  w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzien 20.01.2021 r. prac przekroczyla poziom
procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.
Podstaw^ zaptaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu
nie pozniej niz w dmu 25.01.2021 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania-ww. terminu
wskazanych w §8 ust. 9 umowy, b^dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 20.01.2021 r.,
a takze protokol zawieszenia robot.

Do zawieszenia terminu wykonania umowy w oma^anym przypadku znajd^ odpowiednie
zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 nimejszego paragrafu. Bieg terminu realizacji robot
budowlanych b^dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast^puj^cego po dniu usuni^cia
lub ust^ienia przeszkody, a wi^c po uzyskaniu przez Zamawiaj^cego srodkpw finansowych na rok
2021 na realizacji umowy.

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

8. W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zamawiaj^cego do dnia 31.03.2021 r.,

Zamawiaj^cy rozwi^ze niniejsz^ umowi w zakresie niezrealizowanej czisd przedmiotu umowy
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia ztozenia wypowiedzenia
na pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca
' dopeini wszystkich wymaganych umow^ formalnoscL

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

§5

1. Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiaj^cego peinic b^dzie inspektor nadzoru;

, tel ; nr uprawnieh , przynaleznosc do Izby

2. Do przeprowadzenia odbioru i podpisania protokolu odbioru robdt budowlanych, o ktorym mowa
w niniejszej umowie, Zamawiaj^cy upowaznia nastipuj^ce osoby: 1 , tel ,

2  , tel , 3 , tel Dla skutecznosd wystarczy dziaianie
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 do podpisania innych protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, niz
wskazany w zdaniu 1. Dla skutecznosd wystarczy dziaianie dwoch sposrod wskazanych wyzej osob.

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w, tym za bieza.ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, uzgadniania harmonogramu realizacji robot budowlanych, s^:
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!•• • , tel , 2 , tel Dk" skutecznosci wystarczy dziaianie
jednej ze wskazanych osob.

4. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1- ust.3 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia ztozonego drugiej Stronie umowy.

5. Wykonawca ustanowil ha 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 przedtozyl Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce
uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia do pelnienla samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow, tj. do kierowania

•' robotami budowlanymi, w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej (wydane przez
podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnieh) oraz zaswiadczenie o wpisie na
list? czlonkow wlasciwej izby samorz^du zawodowego potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie

z okreslonym terminem waznosci oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.
6. Ewentualna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust.5 b?dzie mozliwa pod warunkiem

posiadania przez nowego kierownika budowy wymaganych uprawnieh. Zmiana taka wymaga pisemnej

akceptacji ze strony Zamawiaj^cego.
7. Kierownik budowy zobowi^zany jest dokonywac czjrnnosci zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie

przepisami prawa, w tym prowadzic dziennik budowy.

8. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych

wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob
z uprawnieniami energetycznymi w zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku

dozoru oraz przy udziale osoby/osob z uprawnieniami energetycznymi w zakresie eksploatacji

urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunkow wskazanych we

wzorze umowy oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

9. Wykonawca zobowi^zany jest przedlo^c Zamawiaj^cemu przed przyst^pieniem do robot imienny

(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d2t braly udzial w realizacji

niniejszej umo\^. 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.

10. Wykonawca oswiadcza, iz wypeinil obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO* wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal

w zwi^zku z niniejsz^ umow^. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacjrjn^

Zamawiaj^cego z art. 13 RODO.

■^RODO - To^oi^d^nie Parlamentu Europejskiego i 2016!679 ^ dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprame ochtvny osob
ftSQCt(nych w ^ pr^twars^aniem danych osoboi^ch i w sprame smbodnego prt^eplywu takich danych oras^ uchylenia
dyrektyny 951461^^ (ogolne rospors^d^enie o ochronie danych) (D^. UE L 119 ^ 04.05.2016).

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

robotami budowlanymi oraz zapexiimic nalezyte warunki BPIP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem
przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.l997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm^) oraz
rozporz^dzenia Ivlinistra 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 obbwi^zkow
w zakresie wymagah dotycz^cych bezpieczehstwa i higieny pracy okreslonych w dokumentacji
projektowej oraz .STWiOR Wykonawca zobowi^uje si? do umozliwienia wst?pu na terenBADCAjTE^WMV
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

prowadzonych robot pracownikom organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiaj^cego.
Wykoriawca ponosi odpowiedzialnosc materiain^ (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie
Zamawiaj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z realizacj^ umowy.
Zamaydaj^cy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy pomieszczenie przeznaczone
na zaplecze socjalno-bytowe.

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

Materiaiy rozbiorkowe (np. gruz, odpady) Wykonawca zobowi^zuje si? wywiezc i zutylizbwac
na wlasny koszt, zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobpwi^zuje
si? przedio^c Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce dokonanie utylizacji zgodnie
z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

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

Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wyi^czeniem mediow

zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn% wymaga bezwzgl?dnie

wczesniejszego uzgodnienia z jednym z praco^Smikow Zamawiaj^cego wskazanych w §5 ust.2 umowy,

tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robot.

Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materiaiy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni

wartosciowe. Materiaiy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia,

sprz?t u^e do wykonania umowy b?d% spelnialy wymogi i normy okreslone w obowi^zuj^cych

przepisach, b?d^ odpowiadaly - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobow dppuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,

swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc.; wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla

bezpieczenstwa pozarowego, b?d^ posiadaly dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie do obrotu

i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie Zamawiaj^cego

Wykonawca obowi^any jest niezwlocznie okazac do wgl%du wymagane dokumenty.

Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach od
poniedzialku do pi^tku, w przedziale czasowym od godz. 8.00 do godz. 18.30.

Wnioskowanie przez Wykonawc? o wykonywanie robot w soboty lub niedziele wymaga zgloszenia

takiego zamiaru przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni przed planowanymi

robotami. Prace nie mog^zaklocac ciszy nocnej.

W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminPwanie lub istotne

pgraniczenie prac realizowanych przy pomocy elekttonarz?dzi, utrudniaj^cych prac? i obslug?

petentow Sl^skiego OWNFZ (nadmiemy halas i zapylenie).

10. Wykonawca zobowi^zuje si? dostosowac sposob wykonyw^a umowy do powszechnie lub. lokalnie

obowistzuj^cych przepisow reguluj^cych kwestie zwi^zane z przedwdzialaniem zagrozeniom,

w szczegolnosci zwi^zane z zapobieganiem, przedwdzialaniem i zwalczaniem zagrozen

epidemicznych. Jezeli ww. okolicznosd b?d^ 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.

j  mgr Terei r̂aUzdowska
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Wynagfodzenie ryczaltowe — wynagfodzenie catkowitp nmnwy
1. Wynagrodzenie caikowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy wynosi

,  zlotych brutto (slownie: zlotych brutto), w tym: zl netto
oraz 23% podatek VAT, z zastrzezeniem postanowien §8 umowy.
Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem tyczaltowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
ziozonej w zamowiemu nr 5/pn/2020.

2. Wynagrodzenie caikowite umowy, o ktorym mowa w ust.l, zawiera wszeUde koszty niezb^dne do
wykonania zamowienia, w tym koszt urz^dzen, instalacji, robocizny, materiatow oraz wszellde inne
koszty, a takze nalezne oplaty i podatki zwiqzane z realizacj^ umowy.

3. Wykonawca zoboi^zuje si? zrealizowac caloksztalt prac yynikaj^cych z przedmiotu umowy za ww.
kwot? uw2gl?dniaj^cq. wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
reali2uj^,c umow?, nie b?dzie mogl domagac si? podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w chwili
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie ryczaltowe
umowy, jest wynagrodzeniem niezmiennym.

4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obj?tych nimejsz^ umowEt bez odr?bnej decyzji Zamawiajftcego. Kazdorazowe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku ustawowego 2^?kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,
ceny netto uj?te w niniejszej umowie, winny.zostac odpowiednlo obnizone przez Wykonawc?, tak,
aby po uw2gl?dnieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie
wysokosc wynagrodzenia calkowitego umowy nie przekroczyta ceny oferty zlozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 5/pn/2020, W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku
VAT w okresie realizacji umowy, do cen netto, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki. Zmiana stawki
podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej,
w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.

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

§8
Waninki i terminy pl'atnosci

1. Zaplata z tytulu 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 protokotu

koncowego, z zastrzezeniem postanowien ust.6-ust.9 niniejszego paragrafu oraz §4 ust.7-ust.8
umowy.

la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosci, o ktorym mowa w § 15 umowy dotyczy nast?puj^cych
elementow kalkulacji cenowej: (zapis stosownie
do deklaracji Wykonawcy na formularzu wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz
podzielona platnosc) -je^li dotycfoi

2. Za dat? dokonania platriosd wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
3. Zamawiaj^^ zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, Hczohe

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otfzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej ilmowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^,

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci. • \
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5. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzgl^dnic ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy - zapis
o mechanizmie podzielonej platnosci:

Nabywca:

Narodon^ Funduss^ Zdrowia ̂  sied^hq^ w Wars^wie,
adres: ul Yjzkowkcka 26!30, 02-528 Warss^awa,

NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i platnik dowodu:

Oddfiiai Wojemd^ki Narodowego Fmdusv(u Zdroma sied^ibci w Katowicach,
adres: ul Kossutha 13, 40 —844 Katowice,

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

a) protokol- 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 platnosci 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 platnosci^ koncowy.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturst VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6,
Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zama\^aj^cego
zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawc? wymagah, o ktorych mowa w ust.6, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu platnosci 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 sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.

9. Wykonawca zobowi^zuje si^ do wystawienia i dostarczenia faktury VAT w terminie zgodnym
z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz w dniu 25.01.2021 r. W przypadku

wystawienia i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzaj^cym, Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rpzwi^zania umowy z zachowaniem
zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do haliczenia Wykonawcy katy umpwnej w wysokosci
5% wynagrodzenia calkpwitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

10. 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 ustug oraz niektorych innych ustaw. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.).

§9
Pl'atnosci na rzecz podwykonawcow

1. W'przypadku powierzenia przez Wykonawcy reaHzacji cz^sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? .wynagrodzenia n^eznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okre^onych
w umowie z podwykonawcy^, przy uwzgl^dnieniu postanowieh §2 ust.l3 \imowy.

2. JezeH w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiaj^cego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia

przysluguj^cego Podwykonawcy , lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub. dalszy
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Podwykonawca moze zwrocic si? z zq.daniein zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiaj^cego.

3. Zamawiaj^cy, niezwtocznie po zgioszeniu z^dania dokonania platnoscl bezposredriiej zawiadotni
Wykonawc? o z^daniu.Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do
zgioszenia piseronych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczaj^c mu w tym celu termin nie krotszy niz
7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgioszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust. 3 uwag 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 wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpliwosd co do wysokosd
kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

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

5. Zamawiaj^cy jest zobowi^zany zapladc Podwykonawcy lub ddszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktur^ VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlo^
w trybie okredonym 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 zapiaconej 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

wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? postanowieh
Umowy o podwykonawstwo w zakresie maj^cym wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy

lub dalszegoPodwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci maj^cych wplyw na t? wymagalnosc.

8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^pienia od dokonania bezposredniej platnbsci na rzecz

Podwykonawcy .lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub

jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub. dalszy
Podwykonawca nie wykaz^ zasadnosci takiej platnosci.

9. Zamawiaj^cy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc

takiej platnosci, lub jezeU Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej-platnosci.

10. Podstaw^ platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy b?dzie kppia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawc?,
przedstawiona Zaniawiaj^cemu wraz z potwierdzon^ za zgodnosc z ory^alem kopi^ protokolu
odbioru przez Wykonawc? lub Podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.

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

Podwykonawcy b?dzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
14 , .Q&nici/jiRAWWY
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wynagrodzenie, bez pdsetek naleznych Podwykonaw^r lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
opoz'nienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawc? lub Podwykonawcy i bydzie
dotyczyc wyl^cznie naieznosd powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
usiug.

12. Dokonanie bezposredniej plathosd na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozeme kwoty potrzebnej.napokryde'wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosd do depozytu
s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosd przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tytulu w^agrodzenia do wysokosd kwoty odpowiadaj^cej dokonanej platnosd.

13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej platnosd na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni, od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uzhania platnosd bezposredniej za uzasadnion^.

14. Zama^aj^cy moze zloi^c do depozytu s^dowego kwoty potrzebn^ na pokryde wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpliwosci co do wysokosd
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosc nalezy sly, co uznaje siy za rownbznaczne
z wykonanieni w zakresie objytym zdeponowanq, kwotq, zobowi^zania Zamawiaj^cego wzglydem
Wykonawcy.

15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
platnosd bezposrednich jest ograniczona wyl^cznie do wysokosd kwoty naieznosd za wykonanie
danej czysd zamowienia, wynikaj^cej z zalacznika nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy
pomocniczy). Domagaj^c siy zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy pod^^konawca wiiiien
przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy o podwykonawstwo dla czysd
zamowienia objytej zaplaty bezpOsredni^,. Zamawiaj^cy dokona porownania kwot za zakres rzeczowy
objyty' zaplaty bezposredni^ wynikaj^cych ze szczegolowego kosztorysu pomocniczego

: nr 2 do umowy) oraz szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo. W przypadku roznic
w cenach jednostkowych pomiydzy cenami jednostkowymi okreslonymi umow% o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslonymi w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy
pomocniczy), Zamawiaj^cy uzna i wyplad Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyl^cznie kwoty nalezn^ na podstawie
cen jednostkowych okreslonych w zalaczniku nr 2 do umowy.

16. Koniecznosc wielpkrotnego, tj. wiycej niz dwukrotnego, dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu pod>x^konawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na
sumy wiyksz^ niz 5% wartosd umowy moze stanowic podstawy do rozwi^zania umowy w sprawie
zamowienia publicznego. przez Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §12
ust.l lita umowy.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszajq,-praw i obowi^zkow
Zarriawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^.cych z przepisow
art. 647^ ustawy z dnia 23 kvdetnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 10

Zabezpieczenie nale:gytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl,

CO stanowi 10% Ceny oferty zlozonej przez Wykonawcy w zamowieniu nr 5/pn/2020
Zabezpieczenie zostalp wniesione w formie:

2. . W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowanieni ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. O zamiarze dpkonania zmiany formy zabezpieczeniav Wykonawca obo-vwsizany jest
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poinfonnowac Zamawiaj^cego 2 odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy 2abezpiec2enia
■ zostanie wprowadzona i potwi^dzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostanq, zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
pubKcznych. Zamawiaj^cemu przysiuguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c
od dnia podpisania protokolu kodcpwego. 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.

4. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na Zwrot zabezpieczenia (jego cz?sci), Zamawiaj^cy nie
rrioze zostac pozbawiohy mbzliwosd wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo w okresie waznosd
zabezpieczenia.

§11
Gwarancja i r^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem. Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonatiie catosd
robot b^d^cych przedriiiotem.umowy.

Wykonawca udziela 60-miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu umowy, tj. na
wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy i urz^dzenia,
a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore mozna obj^c gwarancja lub r^kojmi^ za wady, na
warunkach okredonych w niniejszej umowie.

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

budowlanych, konczy zas wraz z uplywem 60 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokolu
koncowego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne wady (bl?dy) w opracowanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji powykonawczej (w sytuacji opisanej w §3 ust.6 umowy). Konsekwencje wad

(bl?d6w), w tym rowniez finansowe, nie mog^ obci^zac Zamawiaj^cego. Wykonawca zobowi^zany
jest do usuni?da w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego, na wlasny koszt zarowno wad
w dokumentacji, jak i wszelldch konsekwencji tych wad, jakie wyst^i^ w trakde realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie r?kojmi za wady.

3. Wykonawca zobowi^uje si? wydac Zamawiaj^cemu najpozniej w dniu podpisania protokolu

odbioru robdt budowlanych wszelkie dokumenty gwarancjrjne 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.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych

(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawni^ si?

w okresie udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca zobowi^zany jest dokonac wymiany na rzecz woln^ od wad w przypadku stwierdzenia

braku obiektywnej mozliwosd naprawy, b^dz w przypadku, gdy naprawa bylaby nieoplacalna

ekonomicznie.

6. Wykonawca zapewnia nast?puj^ce warunki gwarancji:

a) czas teakcji na zgloszenie przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosd w dzialaniu systemu

alarmowego przedwpozarowego SAP, w tym urz^dzeh i instalacji (czas fizycznego przyst^ienia

do usuni?da nieprawidlowosd) - w ci^u '24 godzin licz^c od chwili otrzymania telefonicznego

zgloszenia od Zamawiaj^cego pod numer telefonu , dodatkowo potwierdzonego

za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
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O kazdej zmianie numeru telefonu lub adresu poczty elekttonicznej Wykonawca jest zobowiqzany
niezwlocznie poinformowac Zamaydaj^cego (na pismie lub elektronicznie), pod rygorem uznania
zgloszenia dokonanego na kontakty podane pod lit.a za skuteczne,
Wykonawca zapewnia dost^pnosc zglaszania nieprawidlowosd lub.innych problemow dotycz^cych
przedmiotu umowy 24h na dob? przez 7 dni w tygodniu.

b), czas usuni^cia nieprawidtowosci w dzialaniu systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP,
w tym urz^dzen i instalacji (czas naprawy b^dz wymiany na rzecz woln^ od wad) - w tetminie do

-  24 godzin licz^c od chwili przyst^ienia przez Wykonawc? do usuni?cia nieprawidlowosci, przy

uwzgl?dnieniu postanowien ust7 i ust.8 niniejszego paragrafu.
7. W sytuacji, gdy naprawa b^dz wymiana b?dzie wymagata sprowadzenia urz^dzenia, cz?sci b^dz innego

elementu, Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy rozwazy odpowiednie wydluzenie czasu
naprawy b^dz wymiany w stosunku do okredonego w ust.6 Htb, co zostanie potwierdzone w drodze
wymiany korespondencji e-mail.

8. Dokonanie naprawy lub wymiany, po dostarczeniu i uruchomieniu urz^dzenia (b^dz cz?sci b^dz
innego elementu) naprawianego (wymienianego), zostanie stwierdzone przez Strony prptokolamie.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kpjmi za wady fizyczne przedmiotu umos^ stwierdzone
w trakcie odbioru oraz za wady powstaie po odbiorze w okresie r?kojmi za wady.

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

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

2) jezeli wady zostan^ ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadaja si? do usuni?cia, Wykonawca

usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego;

3) jezeli wady nie nadaj^ si? do usuni?cia:

a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie w oparciu o zal^cznik nr 2 do umowy

-  jezeli stwierdzone wady nie uniemozliwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem;

b) Zamawiaj^cemu przysiuguje prawo do lozwi^zania umowy z zachowaniem zasad

okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz naliczenia kary umownej ,w wysokosci okfeslonej w §12
ust.1 lit.a umowy lub do zaz^dania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczaj^c

w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

11. Czas reakcji Wykonawcy na zawiadomienie o wadzie ujawnionej w okresie r?kojmi za wady rozumiany

jako przybycie na miejsce ogl?dzin nie moze bye dluzszy niz czas wskazany w ust.6 lit.a niniejszego

paragrafu licz^c od chwili otrzymania mailowego zgloszenia od Zamawiaj^cego, dodatkowo

potwierdzonego telefonicznie (adres e-mail oraz numer telefonu jak podany w ust. 6 lit.a).

Z dokonanych ogl?dzin Strony spOrz^dz^ stosowny protokol.

12. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowi^zan z tytulu gw^ancji b^dz r?kojmi za wady, w tym

zwi^zane z wymiany lub napraw% usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow,

cz?sci,.urz^dzeh), w tym z ewentualnym transportem, instalacji uruchomieniem, ponosi Wykonawca.

13. Zobowi^zania z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady zobowi^zuje si? realizowac Wykonawca.

14. Zamawiaji^cy dokonuje wyboru dochodzenia roszczen z tytulu gwarancji b^lz z tytulu r?kojmi za

wady wedle swego uznania.
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§lla

1. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic blez^-cq, sprawnosc systemu alarmpwego przeciwpozarowego
SAP w ramach udzlelonej gwarancji w calym okresie jej trwania.

2. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, w catym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zuje si? do bezplatnegp serwisowania zainstalowanego systemu alarmowego
przeciwpozarowego SAP, tj. do dokonywania przeglq^dow oraz konserwacji wszystkich
zamontowanych w ramach. umowy urz^dzeh i instalacji, zgodnie z zakresem i z cz?stotIiwosci^
wymagan^ w dokumentacjach techniczno-ruchowych oraz w sposob. zapewniaj^cy, realizacj?
uprawnieh wynikaj^cych z tych dokumentacji, przy czym zastrzega si?, iz Wykonawca w okresie
gwarancji zobowi^zany jest do wykonama przegl^dow i konserwacji systemu alarmowego
przeciwpozarowego SAP go 6 miesi?cy, co oznacza nie mniej ni± 2 pMegl^dy i konserwacje
w okresie kazdych 12 miesi?cy trwania gwarancji.

3. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie przegl^dow i konserwacji w godzinach pracy
Sl^skiego OW NFZ, tj. w godz. 08.00 do 16.00 od poniedzialku do pi^tku. Konkretny termin
wykonania kazdego z przegladow i konserwacji winien zostac kazdorazowo uzgodniony przez
Wykonawc? z jedna z osob, o ktorych mowa w §5 ust.2 umowy, z odpowiednim" wyprzedzeniem.
Uzgodmenie winno nast^ic za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

4. Czas reakcji oraz Czas usuni?cia nieprawidlowosci okreslone w §11 ust.6 umowy maj^, zastosowanie
do zgloszeh dokonywanych w ramach serwisowania.

§12

Kary umowne

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

a) w wysokosci 5% wynagro<^enia brutto okreslonego w §7 ust.1 umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwiqze
umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce rozwi^zanie
umowy rozumiec nalezy raz^ce naniszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce
naruszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokrotnego,
tj. wi?cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiaj%cego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez Zamawiaj^cego
na sum? wi?ksz^niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy.

b) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu wynikaj^cego z §3
ust.1 umowy, z zastrzezeniem postanowien §4 umowy;

c) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu przegl^du i konserwacji,
o ktbrych mowa w §lla w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 11a ust.3 zd.2 umowy;

d) w wysokosci 50,00 zlotych za kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji okreslonego
w §11 ust. 6 Ht.a umowy;

e) w wysokosci 50,00 zlotych za kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do . czasu usuni?cia
nieprawidlowosci okreslonego w §11 ust.6 lit.b umowy;

£) w wysokosci 50,00 zlotych za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie §11 ust.7 umowy;

g) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow
w ramach gwarancji lub r?kojmi za wady, wyznaczonego Wykonawcy na podstawie §11 niniejszej

. unaowy, innego niz przypadki wskazane pod lit.d-f;

h) ■ w wysokosci 300,00 zl za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminow^ zaplaty w)magrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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i) w wysokosd 100,00 zi za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

j) w wysokosd 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy 6 podwykonawstwo lub jej zmiany;

k) w wysokosd 100,00 zl za kazdy pi^ypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty (§2 ust.ll) wymaganej przez Zamawiaj^cego;

I) w wysokosd 500,00 zl za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
obj^tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umowa;

m) w wysokosd 200,00 zi za kazdy dzien niezatrudniania w opardu o umow^ o prac^ danej osoby
wykonuj^cej czynnosd, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

n) w wysokosd 200,00 zl za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,

o ktorych mowa w §3 ust.l4 lit a lub lit.b.

2. W przypadku, gdy wysokosc naliczonych kar iimownych z tytuiow, o ktorych mowa w ust.l lit. b-n

osiagnie 5% wjmagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy, Zamawiajacy jest uprawniony
do rozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit.
a.

3. Termin zaplaty kary.umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opoznienia z zaplaty kary uniownej Stron'a uprawniona do otrzymania kary umownej
moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia, W razie opoznienia w zaplade kary,

Zamawiaja.cy moze potr^dc nalezna, mu kar^, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej

naleznosd Wykonawcy, jaka ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosd
z wynagrodzenia).

4. Zaplata kary przez Wykonawcy lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosd naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych

zobowi^zah wynikaj^cych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l lit. i,j,k Zamawiaja^cy nalicza kar? umowna. oraz wyznacza Wykonawcy

dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczpnym terminie

Zamawiaja.cy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.1 lit. i,j,k.
6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj?tych przedmiotem umowy

innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, Zamawiajacy nalicza kar?

umowna zgodnie z ust.1 lit.1 oraz wzywa Wykonawc? do usuni?da takiegO' podmiotu
w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusuni?cia w tym terminie, Zamawiajacy nalicza ponownie

kar? umowna zgodnie z ust.1 lit. 1 oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni?cia.

7. Zamawiajacemu przyshiguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacegp, w przypadku, gdy

zastrzezpna kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

8. Rozwi^anie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast?puje z chwila zlozenia

Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwiazaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwiazania
umowy, z uwzgl?dnieniem postanowieh §4 ust.7-8 umowy. W przypadku rozwiazania umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonany zakres umowy, na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w opardu o inwentaryzacj? robot. W przypadku
rozwiazania umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczeh z tjrtulu gwarancji i r?kojmi za wady
do prac dotychczas wykonanych. i ^ MV
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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 lit.a
nimejszego paragrafu, Zamay^aj^cy mpze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tjrtuiu rozwi^zania umowy.

11. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona:
1) w przypadku wyst^ienia okolicznosd 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 dziatania przyrody, zamieszki
uliczne;

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

— o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiajs(_cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?
Wykonawca, jako siiy wyzszej oraz jej wpiywu na wykonanie umowy.
Sankcja w postabi kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy
b^dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cyiiii po stronie

Zamawiaj^cego.

§13

Wykonawca ponosi odppwiedzialnosc za szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego pracownikow
lub osob trzecich w zwi^zku z realizacj^ umowy. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia
unipwy Wykonawca obowi^any jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytuhi prowadzonej dzialalnosci i posiadanego
mienia z sum^ gwarancyjn^ nie mniejsz^ niz 200.000,00 zlotych; OC winno zawierac rozszerzenie OC
za podwykonawcow, jezeli Wykonawca b?dzie korzystal z podwykonawcow przy reaJizacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufhosci w NFZ

1. Osoby. bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzpruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzeh, pomieszczeh Zamawiaj^cego
w zwi^zku z reaHzacj% niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan z tytuiu g^arancji'
i r?kojmi za wady, zobowi^ane s^ do zachowania w tajemnicy wszelkich infprmacji poufhych dotycz^cych
Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form
przekazania tych informacji oraz ich zrodta. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez
przez osoby i podmioty, ktorymi posiuguje si? wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowi^ca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie. informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowi%zaniu do zachowania

poufhosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, .gdy zachodz^
przeslanki' do zlozenia taldego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

RADC

mar re esa\Ukddwska



Nr 2am6wienia: 5/pn/2020 wzor umowy

powiadomienia stpsownych organow. Wzor Oswiadczerda o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
stanowi zai^cznik do Umowy o zachowaniu poufiiosci 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^ujq.cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych
informacji oraz ich zrodla.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat 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
d^e 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 zat^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 ust.2 umowy, niezwlocznie po Zawarciu umowy.

§15

Mechanizm podzielonej platnosci - jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie realizowal piatnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotowkowych - polecenie
przelewu lub polecenie zapiaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub ushag wymienionych w zal^czniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (pz.U.2020 po2.106 ze zm.).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystywany do zapiaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT lub bpodatkowane stawk^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosd w systemic
podzielonej piatnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykpnawc?
fakturach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym - rachunek VAT.

§16

Postanowienia koAcowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w \^niku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.
Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z uw2gl?dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.
Przez dm, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nale^ rozumiec dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedziaiku do pi^tku, za
wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje-si? przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Kodeksu cywilnego.

Sprawy spome b?d^. rozpatrywane przez S^d wlakiwy dla siedziby Zamawiaj^cego (Katowice).
Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz .
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzjmiuje Zamawiaj^cy.

ZAMAWIAJi^CY

NACZBLNIK
;u A^inistra£^,^osybdarczc

^  o- Oddziihi A^jlbw/dzkiego
Fundusza^dra w Katowicac

KIEROWNIK

jilu Pliinowiinia.i Anali/ i£k'^mnuc/,nych
Sfiiskicrgd:Oddzlalu WojcwotUkicgo

'odowesp Fun^uszu Zdrowin w Kiuowicaol

Krzyszrof Wojcik
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UMOWA O ZACHOWAMU POUFNOSCIW NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia- ̂I^skim Oddzialem Wojewddzkim z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,
reprezentowanym przez:

- Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego Narodowego Fimduszu Zdrowia,
w imieniu ktdrego dziala: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia (kopia
w zal^czeniu), zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

z siedzibq w , adres: , wpisanym do , pod numereih
;  > REGON: wysoko^d kapitahi zakladowego:

zl /je±eli dotyczy/,
w imieniu ktdrego dziala: - , zwanym dalej „Wykonawc^",
0 tre^ci nast^puj^cej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest robota budowlana —
wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury Slgskiego OW NFZ
w Rybniku, zwanej dalej „umowq podstawow^", Strony w celu wla^ciwej ochrony danych pou&ych
udost^pni^ych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiajq, co nast^puje:

§1
Ilekrod w niniejszej umowie u^yte zostaj^ wyrazy „Informacje Pou&e" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na piSmie lub zapisane w inny sposdb, dotyczgce
spraw, plandw dzialalno^ci Zamawiajqcego lub przedsi^wzi^d Zamawiajqcego zwiqzanych z realizacji
umowy podstawowej,.

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi?dzy przedstawicielami Stron w zwiqzku z realizacji umowy
podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajicego, ktdre zostaly utrwalone
w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufiiej, informacje, ktdre w dacie ich ujawnienia si powszechnie znane lub jawne.

1.

§2
Z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufiiych Wykonawca zobowiizuje si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych, niezaleinie od formy, w jakiej zostaly mu

przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych wylicznie na uiytek prowadzonej wspdlpracy w zakresie realizacji
umowy podstawowej;

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

4) ujawnienia Informacji Poufiiych wylicznie osobom bioricym udzial w realizacji umowy podstawowej ze
strony Wykonawcy, ktdrym informacje te si niezb?dne dla prawidlowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania os6b, o ktdrych mowa w §2 ust.l pkt 4 niniejszej umowy, o poufiiym charakterze
udost?pnianych i przekazywanych im Informacji poufiiych, pouczenia ich w sprawie traktowania, tych
Informacji jako poufiiych oraz odebrania od tych os6b o^wiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy
0 zachowaniu poufiioSci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufiiych w jakikolwiek spos6b, chyba
te wczeSniej w sposdb wyramy udzielona zostanie na taki czynno^d pisemna zgoda lub dokonanie
czynno^ci jest obiektj^wnie niezb?dne w zwiizku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy
zobowiizuje si? do ujawnienia Informacji Poufiiych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom

Or*
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biorqcym udziai w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktdre oka±?^ upowa^ienie

Zamawiaj^cemu do udziahi w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakonczenia wspdlpracy, niezwlocznego zwrdcenia

Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wtasny koszt wszelkich materialdw zawieraj^cych jakiekolwiek

Informacje Poufiie wraz ze wszystkimi kopiami b?d^cymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materialdw winien uzyska6 pisemnq akceptacj? Zamawiajqcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^dw dotycz^cych Informacji Poufiiych, o ktdrych mowa

w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokoSci 5.000,00 ziotych

/slownie: pi?d tysi^cy 00/100 ziotych/ za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufiiych, na ^danie
Zamawiajqcego, w terminie do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaplaty kary umownej.

3. Osoby bior^ce udziai w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze obejmuje wszelkie

osoby wyst^pujqce po stronie Wykonawcy, w tym rdwniez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw) winny
zlo:^6 o^wiadczenie zobowi^zujqce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufiiych - wedlug wzoru

okre^lonego w zal^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oSwiadczenie/nia Wykonawca zobowiqzuje si? zlo^d
Zamawiaj^cemu przed przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob?.

Obowiqzek powyiszy dotyczy w rdwnym stopniu os6b wykonuj^cych czynno^ci zwiqz^e z wypelnianiem
zobowi^an Wykonawcy z tytuhi gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy podstawowej.

4. W przypadku niezloienia Zamawiajqcemu o^wiadczenia, o ktdrym mowa w ust.3, Wykonawca zaplaci
Zamawiajqcemu tytulem kary umownej kwot? 1.000,00 ziotych /slownie: jeden tysi^c 00/100 ziotych/ za kazdy
przypadek niezlozenia o^wiadczenia.

5. Lgczna wysoko^d kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyd
wysokoSci 50% /slownie: pi?ddziesi^t procent/ wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §7 ust.l
umowy podstawowej.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogdlnych, odszkodowania za zawinione

wylqcznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji Poufiiych, w wysokoSci przewy^szaj^cej kar? umownq,
w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stron? poszkodowan^ z tego tytuhi, przekracza wysoko^d kary
umownej, o ktdrej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialno^d odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez caly czas trwania umowy
podstawowej, jak rdwniei: po jej zakonczeniu lub wyga^ni?ciu, a tak2e w okresie gwarancji i r?kojmi, bez
wzgl?du na podstaw? prawn^ (tak kontraktowq, jak i deliktow^) i pr^czyn? tej odpowiedzialno^ci, ograniczona
jest do szk6d rzeczywistych. Ograniczenie i wylqczenie odpowiedzialno^ci nie obejmuje:
a) przypadkdw wyrz^dzenia szkody z winy umy^lnej;

b) innych przypadkdw okre^lonych bezwzgl?dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
8. Ewentualni Podwykonawcy umowy podstawowej lub dalsi Podwykonawcy winni zostad zobowigzani przez

Wykonawc? do przestrzegania zobowiqzan wynikaj^cych z niniejszej umowy.

1.

§3

Zobowiqzania okre^Ione w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufiiych, ktdrych ujawnienie wymagane jest
od Wykonawcy na mocy obowi^zuj^cych przepisdw prawa.

2. Jei:eli Wykonawca zostanie zobowigzany na mocy prawa lub wezwania sqdu b^di innych uprawnionych organdw
do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufiiych, niezwlocznie zawiadomi na pi^mie Zamawiajqcego przed
dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowiqzujqcych przepisdw prawa, wezwania sqdu lub innych uprawnionych
organdw, do ujawnienia Informacji Poufiiych, b?dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufiiej wyl^cznie
w zakresie wymaganym prawem oraz zobowiqzany do podj?cia wszelkich uzasadnionych Srodkdw majqcych na
celu upewnienie si?, iQ Informacje Poufiie s^ traktowane jako poufiie.

I hawny
sa Uzdowskamar Tere



Nrzambwienia: 5/pn/2020 zaf^cznik nr 3 dp umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufnobci w NFZ

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialno^^ za przestrzeganie postanowieU niniejszej umowy przez swoich pracownikbw
bqdz inne osoby, kt6re b?d^ zaangazowane w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym
tak^e za podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^wania umowy podstawowej, ztym iQ zobowigzanie do
zachowania tajemnicy i poufiio^ci Informacji Poufiiych i odpowiedzialno^(5 z tego tytuhi, pozostaj^ w mocy takze po
wygaSni^ciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, nie wyl^czaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, te nie b^dzie uprawniony do nabycia ̂ adnych praw do Informacji
Pou&ych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego uzyskanych.

§7
1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie spordw powstalych na gruncie niniejszej umowy, wlasciwemu miejscowo ze

wzgl^du na siedzib? Zamawiajqcego (Katowice) sqdowi powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie w szczegdlno^ci przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewamo^ci.

§9

Zalqcznikiem do niniejszej umowy jest O^wiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufiio5ci, ktdre stanowi jej
integraln^

§10

Niniejsza mnowa sporz^dzona zostala w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ^CY WYKONAWCA

NAGZHLNTK
Wydziatu Adminjstracyjno-Gospodar

SlqskTBi^Odjiziahi Woj<
NarodawcgWj^djiszu Zdrowi!

Katarzyna Kli^rf^r jeFesk ilzdowska KOORDYNATOR
ds. Zintegrowanego SystemuW ̂laskim Oddziale Wojew&izkjm

wKmuwicach



Nr zam6wienia: 5/pn/2020 zaiqcznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

Zalacznik do Umowv o zachowaniu poufno^ci w NFZ wz6r O^wiadczenia

(imif i nazwisko)

(nr PESEL)

OI^WIADCZENIE

0 zobowi^zaniu do zachowania poufnoSci

Ja niZej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc^ podczas realizacji umowy na robots
budowlan^ - wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury Slqskiego OW
NFZ w Rybniku, z uwagi na udost?pnianie Informacji Pou&ych, zobowi^zuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych u^skanych podczas realizacji umowy
podstawowej w przedmiocie jak wyi:ej, niezaleznie od formy, wjakiej zostaly mi przekazane;

2) wykor^stywania Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawowej, o ktdrej mowa
w pkt 1, wyl^cznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zggd? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym o^wiadczeniu przez Narodowy
Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzane z realizacji umowy.

Miejscowo^djdata Czytelny podpis

ds,

Narodow?go FuDduszu
wKatowicach

Strona 4 z mgrTe ■esa Uzdows^s



Nr zam6wienia: 5/pn/2020
Za^cznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnoscl.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrehtywy 95/46/WE (Ogolne rozporzqdzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddziahi Wojew6dzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast?pujqcy sposob:

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

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddziat Woj^odzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?pujqcy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany na stronie internetowej ̂ Iqskiego OW NFZ www.nfz-
katowice.pl,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

»eE®s[®0DSTi1t^®RZE®wSRZlisi \ ||ir#l»ifW»?
Panstwa dane osobowe b^d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego - nr zamowienia 5/pn/2020,
w siedzibie Sl^skiego Oddziahi WojewodzJciego Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzonego zgodnie
z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony
informacji udost?pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowamienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzuj^cego. Dane osobowe mogg, zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego

^P^^^^WiEDAW^OSlg»CH " " 1
Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie d^ch dot^^h

Fanstwa dane osobowe b?dq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostafy zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wjmikajqcy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotycz^ pr^shigi^ei
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;



Nr zam6wienia: 5/pn/2020
Zafqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. pnzetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oSwiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnoSci.

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
[•jEOTORM^GMfOW DANYCH
roaanie przez Panstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• lOTORMACJA W ZAKMSIE ZAUTOMAXYZQWAOTGC)
^RAZ PROgtLOy^IA, ̂ ^
Panstwa dane nie poshizq do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jaJk rowniez profilowania.

(imif i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcy podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufhych, zobowi^zuje
si? do;
1) zachowania w tajemnicy ws2ystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest robota budowlana —wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego
SAP w budynkn delegatury Sl^skiego OW NFZ w Rybhiku w okresie realizacji zamowienia, a takze
po wygasni?ciu lub rozwi^niu umowy, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowoic. data czytelnypodpis



Nrzamdwienia: 5/pn/2020 wzor informacji, o ktorejmowa wart. 91 ust3apzp

oraz podzieiona pfatnosc

I. Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnle oferty*:
* w zaleznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj^

ponizej:

a) riazw^ (rodzaj) towaru/uslugi, ktorego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic

do powstania 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:

11. lnformuj§, iz zaptata wlhna zostac dokonana:
**w zaleznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania'** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosGwaniem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do hast^pujqcych towarow iub ustug:

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zat^cznik, zawieraj^cy wykaz towarow Iub ustug)

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

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

M

T]



' Nr zamowienia: 5/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE QSWIADCZENIE, o ktotym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. robota budowlana — wykonanie
systemu alarmowego przeciwpoiarowego SAP w budynku delegatury Slqsldego OW NFZ
w Rybniku nr zamowienia 5/pn/2020, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial
Wojewodzki, oswiadczam, co nast^puje:

1. OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

Wykonawca winien dokonac wskazania (A lub B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotyczacym
Wykoriawcy:

A. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z post^powania 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 f^astosomnie podstawi
wyklucs^nia sposrod n^mienionych n> art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustan^ Pip).

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^

wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosd udowpdnic naprawienie szkody wyrzjtdzonej

przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd^ lub

naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania

oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu

wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem

zbiorowym, orzeczono prawomocnym Wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz

nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^ywania tego zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^ku 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:

l/i



Nr zamowienia: 5/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

II. Zamawiaj^cy nie okresla (nie sta\via) ̂ eadnych watunkow udzialu w post^powaniu, o ktdrych
mowa w art. 22 ust. 1 plrt. 2 pzp (art. 22 ust. lb pzp).

OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE PODANYCHINFORMACJI

Os^adczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodne z prawd^. oraz zostaty przedstawione z peinq. swiadomokiq. konsekwencji -wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

dO^Sr.^



Nr zamowienia: 5/pn/2020 wzor oswiadczenia - grupa kapitalbwa

oswiADCZENiE o przynale:zno§ci albo braku przynale:zno§ci

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

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

Przez gnip^ kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt l4 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez tego
przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty na robot? budowlan^ - wykonanie systemu
alarmowego ptzeciwpozarowego SAP w budynku delegatury ̂ l^skiego OW NFZ w Rybniku

L  oswiadczam, iz me palez? do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. oswiadczam, iz nalez? do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawp zamowien publicznych. *-

*naleiy wskazac jedn^ z opcji; I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze p'owij(zania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post?powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

1%^

mgrTere'iea Uzdo'^f-



Nrzamowienia: 5/pn/2020 zafqcznik do SIWZ

TEKST ROZPORZ;\DZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

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

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

*zr6dio: Legalis CH,Beck {



Dziennik Ustaw Nr 80 — 5925 — Poz. 867

867

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIOIMALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 13 lipca 2001 r.

w sprawie metod kosztory.sowania obiektow i robot budpwianych.

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
i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr73, poz. 852
i Nr 120, poz. 1268) zarzqdza sip, co nastppuje:

§ 1.1. Rozporzqdzenie okresia jednollte dla wszyst-
kich jednostek gospodarczych metody kosztorysowa-
nla obiektow! robotbudowianych,wtym rodzaje kosz-
torysow i podstawy ich sporz^dzania.

2. Rozporz^dzenie stosuje si§ do kosztbrysow sta-
nowiqcych kalkulacjp can na obiekty i roboty budowla-
ne, opracowywanych przez wykonawcow robot na zq-
danie zamawiaj^cego.

3. Rozporzqdzenia nie stosuje sig przy sporzgdza-
niu kosztorysow:

1) opracowywanych na etapach poprzedzajqcych
opracowanie dokumentacji projelrtowej,

2) dotycz^cych obiektow i robbt wykonywanych w ra-
mach eksportu budownictwa,

3) dotyczqcych obiektow i robot wykonywanych na
podstawie umow mipdzynarodowych.

§ 2. Uzyte w rozporzqdzeniu okreslenia oznaczajq:

1) katalogi — publikacje zawieraj^ce jednostkowe na-
ktady rzeczowe,

2) jednostkowe naktady rzeczowe — naktady rzeczo
we czynnikow produkcji: robocizny (n^), materia-
tbw (n^) oraz pracy sprzptu i srodkbw transportu
technologicznego (Og), ujgte w katalogach lub usta-
lone na podstawie analizy indywidualnej,

3) dokumentacja projektowa — wymagany odrgbny-
mi przepisami projekt budowlany wraz z opisami
i rysunkami niezb§dnymi do reallzacji robot, w ra-
zie potrzeby uzupetniony szczegotowymi projekta-

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

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robbt
budowlanych — opracowanie zawierajqce zbiory
wymagah w zakresie sposobu wykonania robbt
budowlanych, obejmujqce w szczegblnosci wyma-
gania w zakresie wtasciwosci materiatbw, wyma-
gania dotyczqce sposobu wykonania i oceny pra-
widtowosci wykonania poszczegblnych robbt,
okreslenie zakresu prac, ktbre powinny bye uj^te
w cenach poszczegblnych 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 nieokreslone w dokumen
tacji projektowej i specyfikacji technicznej wykona
nia i odbioru robbt budowlanych, a majqce wptyw
na wysoko^c ceny kosztorysowej, oraz ustalone
przez zamawiajqcego wymagania dotyczqce me
tod i podstaw opracowanie kosztorysu,w szczegbl
nosci w zakresie formuty kalkulacyjnej oraz pod
staw ustalania cen jednostkowych lub jednostko-
wych naktadbw 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 naktadbw rze
czowych i podstaw cenowych,

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

8) obmiar robot — opracpwanie obejmujqce zakres
okreslony w pkt 7, sporzqdzone po wykonaniu ro
bot na podstawie ksiggi obmiaru,

9) koszty posrednie — sktadnik kalkulacyjny ceny
kosztorysowej, uwzglpdniajqcy nieujgte w kosz-
tach bezposrednich koszty zaiiczane zgodnie z od-
rpbnymi przepisami do kosztow uzyskania przy-
chodow, w szczegolnosci koszty ogolne budowy
oraz koszty zarzqdu.

§ 3. Kos:rtorysy opracowuje sip metodq kalkuiacji
uproszczonej lub szczegotowej.

§ 4.1. Kalkuiacja uproszczona polega na obliczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow ustalonych
jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych,
zuwzglpdnieniem podatku odtowardwi ustug (VAT) —
wedtug formuty:

C, = ZL*Cj + Pv
gdzie:
C[^ — oznacza cenp kosztorysowp,
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 ustalen dotyczqcych odrpbriej — poza Ce
ng jednostkow^— kalkuiacji szczegotowej wyszczegol-
nionych elementow kosztow, cena jednostkowa
uwzglpdnia wszystkle koszty roboclzny, materlatow,
pracy sprzptu I srodkow transportu technologicznego
niezbpdnych do wykonania robot objptych dang jed-
nostkg przedmiarowg oraz koszty posrednie i zysk.

4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkuiacji
uproszczonej nie uwzglpdniajg podatku od towarow
i ustug (VAT).

§ 5.1. Kalkuiacja szczegotowa polega na obliczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow: llosci 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:

gdzie:

Mpj.

Kp
KPi

Z,

Ck = 2L*(n*c+Kpj + Zj) + Pv

lub

Ck = 2(L*n*c) + Kp + Z + Py

— oznacza cenp kosztorysowg,
— oznacza ilo^c ustalonych jednostek przedmia

rowych,
— oznacza jednostkowe naktady rzeczowe: robo-

cizny — n^, materiatdw — n^, pracy sprzptu
i srodkow transportu technologicznego — ng,

— oznacza ceny jednostkowe czynnikow pro-
dukcji obejmujgce: godzinowg stawkp roboci-
zny kosztorysowej — C^, ceny jednostkowe
materiatow — C^, ceny jednostkowe maszy-
nogodziny pracy sprzptu i Srodkow transpor
tu technologicznego — Cg,

— oznacza koszty bezposrednle na jednostkp
przedmiarowg obliczone wg wzoru:
n*c = Zn,*C, + Z(n^*C^ + Mpj) + Sn,*C3

— oznacza koszty materiatow pomocniczych na
jednostkp przedmiarowg,

— oznacza koszty posrednie,
— oznacza koszty posrednie na jednostkp przed

miarowg,
— oznacza zysk kalkulacyjny,
— oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkp przed

miarowg,
— oznacza podatek od towarow i ustug (VAT).

2. Koszty materiatow pomocniczych oblicza sip ja
ko iloczyn wskaznika kosztow materiatow pomocni
czych i podstawy ich naliczania.

3. Koszty posrednie w kosztorysie oblicza sip jako
iloczyn wskaznika kosztow posrednich i ustalonej pod
stawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie pre-
liminarza.

4. W kalkuiacji szczegotowej ujmuje sip koszty
wszystkich materiatow, ktbre zgodnie z ustaleniami
stron sg uwzglpdniane w kosztorysie. Materiaty wytg-
czone z kosztorysu nie wchodzg w zakres ceny koszto
rysowej i sg rozliczane odrpbnie.

§ 6.1. W zaieznosci od przeznaczenia nalezy postu-
giwac sip jednym z nastppujgcych rodzajow kosztory-
sow:

1) ofertowym,

2) zamiennym,

3) powykonawczym.

2. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacjp ceny ofer-
ty i jest przygotowywany przez wykonawcp przed wy
konaniem robot.

3. Kosztorys zamienny stanowi kalkulacjp dIa usta-
lenia zmlany ceny ustalonej w umowie i jest przygoto
wywany przez wykonawcp po wykonaniu robot jako
propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na
zmiany plerwotnie przewidzianych ilosci jednostek
przedmiarowych.
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4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacjg dia
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane ro-
boty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys
ofertowy, i jest sporzqdzany przez wykonawc§ po wy-
kpnaniu robot.

§ 7. 1. Podstawy sporzqdzania kosztorysu oferto-
wego stanowiq:

1) dokumentacja projektowa,

2) przedmiar robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych,

4) zatozenia wyjsciowe — przy przetargowych trybach
udzielenia zamowienia lub dane wyjsciowe do
kpsztorysowania — przy bezprzetargowych try-
bach udzielenia zamowienia,

5) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 —
dIa kalkulacji uproszczonej,

6) jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w katalo-
gach lub ustalone na podstawie analizy indywidu-
alnej — dIa kalkulacji szczegotowej,

7) ceny jednostkowe czynnikow produkcji (C^, C^, Cg)
oraz wskazniki kosztow materiatow pomocniczych,
kosztow posrednich i narzutu zysku — dIa kalkula
cji szczegotowej,

8) obowiqzuj^ce na podstawie odr^bnych przepisow
zasady obliczania podatku od towarow i ustug.

2. Podstawy sporzqdzania kosztorysu zamiennego
stanowi^:

1) dokumentacja budowy — ksigga obmiaru 1 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 stanowi^;

1) dokumentacja budowy, ktora obejmuje dokumen-
tacjp projektowq, dziennik budowy i ksi^gp obmia-
row, protokoty odbiorow cz^sciowych i kohco-
wych, operaty geodezyjne, a w przypadku realiza-
cji obiektow 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
tow pomocniczych, kosztow posrednich i narzutu
zysku okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole
danych wyjsciowych do kosztorysowania — w me-
todzie szczegotowej,

5) obowiqzujqce na podstawie odrpbnych przepisow
zasady obliczania podatku od towarow 1 ustug.

§ 8. 1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji
metod^ uproszczong ustala si$ na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

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 zatozeh lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania.

§ 9. 1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny
uj^te w katalogach lub obliczone na podstawie analizy
indywiduainej okreslaj^ ilosci roboczogodzin dotyczq-
ce wszystkich czynnosci, ktpre sq wymienione w szcze-
gotowych opisach robot wyszczegolnionych pozycji
kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci po-
mocnicze.

2. Jednostkowe naktady rzeczowe materiatow uj?-
te w katalogach lub obliczone na podstawie analiz in-
dywidualnych okreslajq ilosci wyszczegolnionych ro-
dzajow materiatow, wyrobow lub prefabrykatow nie-
zb^dnych do wykonania robot obj^tych wyszczegol-
nionymi pozycjami kosztorysowymi, z uwzgl§dnie-
niem ubytkow i odpadow w transporcie i w procesie
wbudowania.

3. Jednostkowe naktady rzeczowe pracy sprzgtu
i srodkowtransportu technologicznego ujgte w katalo
gach lub obliczone na podstawie analizy indywiduainej
okreslajq ilosci maszynogodzin pracy wymienionych
jednostek sprzgtowych, niezb§dnych do wykonania ro
bot obj^tych wyszczegolnionymi pozycjami kosztory
sowymi, z uwzglednieniem przestojow wynikajqcych
z procesu technologicznego.

§ 10. 1. Godzinowa stawka robocizny kosztoryso-
wej obejmuje wszystkie sktadniki zaliczane do wyna
grodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wyna-
grodzen, a w szczegolnosci;

1) ptace zasadnicze,

2) premie regulaminowe,

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 ptac,

6) odpisy na zaktadowy fundusz ̂ wiadczeh socjal-
nych.

2. Ceny jednostkowe materiatow przyjmuje si§ tqcz-
nie z kosztami zakupu, bez podatku od towarow i ustug,
z wyjqtkiem przypadkdw, gdy wykonawca lub objgte
kosztorysem roboty s^ zwoinlone z tego podatku.
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3. Cena jednostkowa maszynogodziny pracyjedno-
stek sprzetowych lub srodkow transportu technolo-
gicznego obejmuje:

1) kosztorysowq cen§ pracy jednostki sprz^towej lub
transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzgl^dniaj^ce koszty prze-
wozu sprz^tu lub srodkow transportu z bazy na bu-
dowg i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy albo przezbrojenie.

§ 11. 1. Ceny jednostkowe czynnikow produkcji
ustala si@ na podstawie;

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach rynkowych
czynnikow produkcji,

3) dwustronnych uzgodnien.

2. O wyborze sposobu i podstawy ustalenia cen
jednostkowych czynnikow produkcji decydujq posta-
nowienia zatozeh lub danych wyjsciowych do koszto-
rysowania.

§ 12. 1. Wskazniki kosztpw materiatow pomocni-
czych ustala sip na podstawie;

1) kataldgow lub Innych publikowanych informacji,

2) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

3) dwustronnych uzgodnien.

2. Wskazniki kosztow posrednich ustala sip na pod
stawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robOt,

2) publikowanych informacji,

3) dwustronnych uzgodnien.

3. Zysk w kosztorysie przyjmuje sip kwotowo lub
oblicza jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podsta
wy jego naiiczania.

4. O sposobie kalkulacji kosztow posrednich i zy
sku, wysokosci wskaznikow oraz podstawie naiiczania
kosztow posrednich i zysku decydujq postanowienia
zatozeh lub danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 13.1. Kosztorys obejmuje:

1) stronp tytutowq,

2) ogoinq charakterystykp obiektu budowlanego lub
robot budowlanych,

3) przedmiar lub obmiar robot,

4) kalkulacjp metodg uproszczonq lub metodg szcze-
gotowq,

6) zatqczniki do kosztorysu:
a) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania lub

protokot danych wyjsciowych do kosztorysowa
nia,

b) w miarp potrzeby, analizy dotyczqce indywidual-
nego ustalania jednostkowych naktadow rzeczo-
wych, kaikulacje wtasne wykonawcy robot oraz
preliminarz kosztow posrednich.

2. Strona tytutowa kosztorysu zawiera:

1) okreslenie rodzaju kosztorysu,

2) nazwp przedmiotu kosztorysowania,

3) okreslenie lokalizacji budowy,

4) nazwp i adres zamawiaj^cego,

5) nazwp i adres jednostki opracowuj^cej kosztorys,
nazwiska z okresleniem funkcji osob, ktore sporzq-
dzity kosztorys, oraz ich podpisy,

6) cenp kosztorysow^,

7) datp opracowania kosztorysu,

8) nazwp jednostki, ktora wykonuje roboty lub oferu-
je ich wykonanie,

9) ewentualnie klauzulp o uzgodnieniu kosztorysu
przez zamawiajqcego i wykonawcp.

3. Ogolna charakterystyka obiektu lub robot zawie
ra krhtki opistechniczny wrazz istotnymi parametrami,
ktore okreslajq wielkosc obiektu lub zakres robot bu
dowlanych.

4. Przysporzqdzaniu przedmiaru lub obmjaru/obot
halezy kierowac sip przyjptymi zasadami obliczariia ilo-
sci robot podanymi w katalogach, innych ustalonych
przez strony publikacjach lub w specvdikacjach tech-
nicznych wykonania I odbioru robot.

5. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystppujp-
cy w kalkulacji szczegotowej posiada swojq identyfika-
cjp w postaci podania podstawy jego ustalenia.

6. Wszystkie ceny I kwoty podane lub obliczone
w kosztorysie zaokrqgia sip do petnych groszy.

7. O ostatecznej formie i szczegofowym zakresie
kosztorysu decyduje w odniesieniu do kosztorysu ofer-
towego zamawiajpcy—wzatozeniach wyjsciowych do
kosztorysowania, a w wypadku pozostatych rodzajow
kosztorysow — zamawiajqcy i wykbnawca w wyniku
dwustronnych uzgodnien — w protokole danych wyj
sciowych do kosztorysowania.

§ 14. Skutki kosztowe warunkdw wykonywania ro
bot odbiegajqcych od przeciptnych uwzgipdnia sip
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 Budownlctwa:
J. Kropiwnicki
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