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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegaj^cych na modernizacji instalacji
klimatyzacji ria parterze oraz I pi^trze budynku biurowego w Katowicach przy

uL Kossutha 13 - budynek A
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8.

9.
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Program fiinkcjonalno-uzytkowy
formularz opis przedmiotu zamowienia

formularz kalkulacja cenowa

formularz wykaz robot budowlanych
wzor umowy wraz z zal^cznikami do umowy:

- zal^cznik nr 3 - Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ wraz z wzorem oswiadczenia;
- zat^cznik nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze

wzorem oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci
wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp
wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
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Nr zam6wienia: 9/pn/2020

I, Nazwa (firma') oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slgski Oddziat Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;

e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pL

IL 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. z2019, poz. 1843 ze zm,).

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

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 9/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 Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takZe „SIWZ" mowa jest
o "pzp" lub „ustawie", naleiy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cjon", naleZy przez to rozumied Slqski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (zwany rdwniez ̂ Iqskim 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 „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" naleiy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze zamawiaj^cy od wykonawcy
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych polegaj^cych na modernizacji
instalacji klimatyzacji na parterze oraz I pi?trze budynku biurowego w Katowicach przy
ul. Kossutha 13 - budynek A, zgodnie z zasadami okreSlonymi w SIWZ.

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwien fCPV):

45331220-4; instalowanie urzadzeri klimatyzacyjnych; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne.

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada si?:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia;

2) Program fiinkcjonalno-uzytkowy autorstwa SANPROJEKT Sp. z o. o.

Uwaga!

Uszczegdlowienie i konkretyzacj? PFU stanowi^ wzdr umowy oraz formularz opis przedmiotu zamdwienia.
W razie w^tpliwo^ci Wykonawca zwi^zany jest tre^ci^ wzoru umowy oraz formularza opis przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca winien niezwiocznie zglosid Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie wqtpliwo^ci odnosz^ce si?
do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do PFU, w szczegdlno^ci wszelkie dostrze:^one bl?dy, wewn?trzne
sprzeczno^ci, niezgodno^ci, czy niekonsekwencje.
»Wykonawca winien podad w trei^ci pkt II formularza opis przedmiotu zamdwienia nazw? producenta systemu
klimatyzacji oraz nazw? modelu oferowanych jednostek zewn?trznych i wewn?trznych. Formularz opis
przedmiotu zamdwienia, w tym wskazana przez Wykonawc? nazwa producenta oraz nazwa modelu, skladaj^ si?
na tre^d oferty.
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Informuje si?, it budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach jest ogblnie dost?pny. Istnieje zatem mo2liwo^6

dokonania przez Wykonawc? ewentualnych ogl?dzin we wlasnym zakresie. Niemniej jednak w zwi^zku z obecnie

ogtoszonym 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 7351638.

W przypadku jakichkolwiek pytan bs^di w^tpliwo^ci, w tym takze wynikaj^cych z dokonanych ogl?dzin budynku,

Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo zambwien publicznych zwrbcib si? do Zamawiajqcego
z wnioskiem o wyja^nienie treiSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien zgodnie z procedure okre^lon^
w przepisach cyt. ustawy. Podczas ogl?dzin danego obiektu nie udzielane Wykonawcom ̂ adne informacje.
Sposbb kontaktowania si? z Zamawiajqcym okre^la pkt VII SIWZ.

Uwaga! Autor PFU nie jest upowa^iony do udzielania jakichkolwiek informacji Wykonawcom.

Zakres prac w ramach przedmiotu zamdwienia zostal okre^lonv w PFU.

Opis przedmiotu zamdwienia okreSla standardy jakoSciowe, o kt6rych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Uwaga!

Zamawiajqcy zastrzega, it zawarcie umowy winno nastqpib do dnia 31.12.2020 r. Zawarcie umowy po tym terminie

CO do zasady nie jest moZliwe z uwagi na finansowanie zadan obj?tych zambwieniem z rzeczowego plariu
inwestycyjnego NFZ na rok 2020. Zgodnie z regulacjami obowi^zuj^cymi w NFZ warunkiem finansowania zadan

z planu roku 2020 jest zawarcie umowy (udzielenie zambwienia) do dnia 31.12.2020 r. Wobec powy^szego
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odst^pienia od zawarcia umowy.

2. Realizacja zambwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzbr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentuabej zmiany tre^ci umowy.

Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okre^la tak2e:

a) wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, ktbrej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktbrych
niespehiienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrze2en lub sprzeciwu,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktbrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi, ktbre, z uwagi na
warto^b lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegajg obowigzkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.
Wzbr umowy okre^la zasady zawierania umbw o podwykonawstwo zarbwno w przedmiocie robbt budowlanych, jak

i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowi^ek przedkladania umbw o podwykonawstwo, ktbrych przedmiotem sq dostawy lub ushigi nie dotyczy
umbw 0 podwykonawstwo o warto^ci mniejszej ni^ 0,5% wartoSci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy - ceny
oferty), a takie umbw o podwykonawstwo, ktbrych przedmiot jest inny niz polegaj^cy na opracowaniu
i dostarczeniu dokumentacji projektowej b^d^ dostawie systemu (urzqdzeh) klimatyzacji. Wyl^czenie, o ktbrym
mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umbw o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej nit 50.000,00 ziotych
(brutto).

Uwaga: UZycie w SIWZ (PFU) okre^lenia VRF nie stanowi wskazania znakbw towarowych, patentbw lub

pochodzenia, zrbdia lub szczegblnego procesu, ktbry charakteryzuje produkty lub ushigi dostarczane przez
konkretnego wykonawc?. Wskazanie na sufit podwieszany typu Armstrong dotyczy istniej^cych sufitbw

podwieszanych w pomieszczeniach obj?tych modemizacj^ klimatyzacji.

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

3. Wvmbg zatrudnienia na podstawie umowy o prace (art. 29 ust.3a pzpl

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamdwienia na uslugi lub roboty budowlane;
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wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc^ na podstawie umowy o pracf osob wykonujqcych

wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Jezeli wykonanie tych czynnoscipolega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.).

Przez czynnosci, kt6rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie sif
wszystkie czynnosci fizyczne, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczne, opisane w FPU (w tym
prace demontazowe, montaZowe, modyfikacja instalacji, przeszkolenie pracownikdw), a takZe w dokumentacji
projektowej, wykonywane bezpoSrednio przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub
podwykonawcy w procesie wykonywania rob6t budowlanych (ushig) obj^tych przedmiotem zamdwienia,
z wyi^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Niniejszy obpwiqzek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne osoby pelni^ce
samodzielne fiinkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
osoby z uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektowa, osoby pebii^ce nadzdr autorski, osoby
z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzqdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takZe nie obejmuje
przypadkdw osobistego ̂ wiadczenia przez przedsipbiorcp prowadz^cego l-osobowq dzialalno^c gospodarczq.

Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o pracp, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia na roboty
budowlane, nie za^ w okresie gwarancji i r^kojmi za wady.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzd. wskazuie sip:

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp:
najpdmiej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zalezno^ci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawcp, czy podwykonawcp) przedloiy Zamawiajqcetnu (jednej z osdb wskazanych
w umowie) oSwiadczenie, \t osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci, co do

ktdrych 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 o^wiadczenie winno zawierad rdwnie2 wykaz osdb (imi^ i nazwisko) zatrudnionych na podstawie
umowy 0 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^lenie podmiotu

skladaj^cego o^wiadczenie, dat? zloienia o^wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlo2enia o^wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

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

Niezlo5:enie kompletnego o^wiadczenia we wskazanym wyiej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawcy)
uprawnia Zamawiajqcego do rozwiqzania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysoko^ci
okre^lonej w §12 ust.l lita umowy, jeieli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
tenninu, nie zloZyt wymaganego kompletnego o^wiadczenia.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcy lub podwykonawcy wymagah,
o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiajqcy zastrzega sobie nastypujqce uprawnienia w zakresie kontroli
spelniania przez Wykonawcy lub podwykonawcy wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp,
dokumentowanych za pomocq o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) moiliwo^d iqdania po^wiadczonej za zgodno^d z oryginaiem kopii umowy o pracy zatrudnionego

pracownika;

/
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b) nio2liwo^6 zqdania innych dokumentbw, np. dokumentdw potwierdzajqcych opfecanie skladek
na ubezpieczenie spoieczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci za^wiadczenia wla^ciwego oddziahi 21IS lub
dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;

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

c) mo2;liwo^(5 zwrdcenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia wqtpliwo^ci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlo:^ Zamawiaj^cemu na kaide weswanie Zamawiaj^cego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynno^ci,

CO do ktdrych przedmiotowa SIWZ wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

3) Sankeje z tytutu niespelnlenia wymagaii, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisane we wzorze umowy

okoliczno^ci rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezloienia w terminie kompletnego

o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt I; obowi^zek zaplaty kary umownej za ka^dy dzien niezatrudniania

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

podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowiqzek zaplaty kary umownej za kaidy dzien

opoaiienia w przedloZeniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a lub lit. b.

4) Rodzaj czynnoSci niezb?dnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotyczq wymagania zatrudnienia

na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych czynno^ci w trakcie
realizacji zamdwienia okre^lono powy^ej (pkt III pkt 3 SIWZ).

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

Wykonawca winien udzielid gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamdwienia na warunkach okre^lonych
we wzorze umowy.

Wykonawca winien zaoferowad jeden z trzech (3) dopuszczonych okresdw gwarancji i r?kojmi za wady,
tj. 36-miesi?czny albo 48-miesi?czny albo 60-miesi?czny.

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohi odbioru robdt budowlanych,
konczy zaS wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia
podpisania protokohi koncowego.

Wykonawca winien podad oferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady w formularzu oferty.

/Patrz formularz oferty oraz pkt XIII SIWZ (kryterium II oceny ofert)./

W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamdwienia, w calym okresie jej trwania, Wykonawca zobowiqzany

b?dzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanej klimatyzacji.

Uwaga ! Wymagania okreSIone w pkt 2.3.5. „Gwarancja i przeglqdy" PFU, stanowi^ minimalne wymagania, ktdre

zostaly uszczegdlowione w pkt III ppkt 4 SIWZ.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ byd sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikajqcymi ze wzoru umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^ne b?d4
postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ byd

korzystniejsze od okre^Ionych we wzorze umowy.

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

6. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo2liwo5d skladania ofert cz?5ciowych.

2) Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoSci skladania ofert wariantowych,

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

Wyja^nia si?, it zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^^e si? z 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, it art. 5-10 tejie ustawy nie dotyczq 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.

7. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ustl pzp Wykonawca moj:e powierzvd wykonanie cz?Sci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiajqcy na podstawie art. 36b ustl pzp ̂ ada wskazania przez Wvkonawce cz^^ci 7-amdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i nodania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcdw (patrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdre majq byd wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiajqcego, Zamawiajqcy 4qda, aby przed
pr^stqpieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile sg jirt: znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangatowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a tak^e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeZeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ustl, w celu wykazania spelniania
warunkdw udziahi w post?powamu, Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiajqcemu, te proponowany
iimy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiia je w stopniu nie mniejszym ni^ podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo naleiy rozumied umow? w formie

pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce cz?^d
zamdwienia publicznego, zawartg mi?dzy wybranym przez zamawiajqcego wykonawca, a iimym podmiotem

(podwykonawcy), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane tak2e mi?dzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w ciygu 60 dni liczyc od dnia przekazania frontu robdt, z zastrzeieniem

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

Zamawiajycy przekaie front robdt w terminie uzgodnionym z Wykonawcy, nie wcze^niej jednak nit przed
15.09.2020 r.

Uwaga:

» opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej winno nastypid bez zb?dnej zwloki, nie pdmiej jednak nii
w terminie do 10 dni liczyc od dnia zawarcia umowy (z wyjytkiem dokumentacji powykonawczej);

» przedtozenie kosztorysu powykonawczego winno nastypid wraz ze zgloszeniem gotowo^ci do odbiom robdt;

» przed dokonaniem protokolamego odbiom robdt budowlanych Wykonawca winien przeprowadzid testy
fimkcjonalno^ci systemdw instalacji klimatyzacji;

» opracowanie i dostarczenie projektu powykonawczego wiimo nastypid nie pdmiej nit w nast?pnym dniu

roboczym po podpisaniu protokohi odbiom robdt budowlanych;
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» przeszkolenie wytypowanych pracownik6w Zamawiaj^cego z zakresu obshigi urz^dzen i sterownik6w
na^ciennych winno nastqpi£ nie p6^iej niz w nast^pnym dniu roboczym po podpisaniu protokphi odbioru robdt
budowlanych;

» w ciqgu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^any jest przedstawid Zamawiaj^cemu
,  dokument potwierdzajqcy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okre^lonych we wzorze umowy.

Kwesti^ termindw i zasad wykonania zamdwienia szczegdlowo opisuje wz6r umowy.

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

V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamdwienia mogq ubiegad si^ Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) speiniaj^ warunki udziahi w postepowaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiajqcego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym postepowaniu Zamawiajqcy stawia warunek udzialu w postepowaniu dotyczqcy sytuacjifinansowej
oraz warunek udzialu dotyczqcy zdolno§ci zawodowej (posiadanie wymaganego doiwiadczenia),

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

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca skiada wraz z ofertq 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
interaetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca skiada rdwniei o^wiadczenie wskazane
wpkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moie przedstawid
dowody na to, ie podjete przez niego ̂ rodki s^ wystarczajqce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrzqdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado^duczynienie
pienieZne za doznan^ krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podJecie konkretnych Srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przest^pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje sie, je^eli wobec Wykonawcy,
bed^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania sie o udzielenie
zam6wienia oraz nie uplynql okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca, kt6ry powohije sie zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije sie zasoby, warunku udzialu
w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiajqcy mo2e wykluczyd Wykonawce na kaidym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okre§Ionego przez

ZamawiaiacegQ w ogloszenlu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ
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a) Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziaiu w post^powaniu dotyczqcy sytuacji flnansowej.
Wykonawca winien wykaza6 posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysoko^ci co najmniej 200 000,00 zJo^ch lub
zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym nii 200 000,00 ztotych, w okresie nie wczeSniejszym m±
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spehiienia warunku udziahi w post^powaniu dotyczqcego sytuacji fmansowej, Wykonawca
skiada oSwiadczenie o spekiianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ), a na wezwanie Zamawlaj^cego
dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub lit.b SIWZ.

b) Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udziatu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei

W celu wykazania spekiienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego dofiwiadczenia), a opisanego poni2:ej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 Iit.c
i lit.d SIWZ.

Wykonawca winien spebiid warunek dotyczqcy zdolno^ci zawodowej (do^wiadczenia) polegajqcy na nalei^m
wykonaniu nie wcze^niej ni^ w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je±eli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest krdtszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej)
polegaj^cej na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu klimatyzacjl VRFATRV o wartoSci nie mniejszej n\±

100 000,00 zt brutto, obejmuj^cej nie mniej ni^ 10 pomieszczen, w ktdrych zainstalowano ww. system

klimatyzacjl.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz rob6t budowlanych wraz

z podaniem ich rodzaju, warto^ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly

wykonane, z zal^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale^cie,

w szczegdlno^ci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, s^ referencje b^d^ inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonj^ane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny

0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - inne dokumenty.

Uwaga!

♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot
roboty budowlanej zgodny ze zdefiniowanym powyiej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych wartoSd, Wykonawca wpisuje kwot? brutto w zlotych za
wykonan^ robot? budowlan^.
♦Podajqc w formularzu wykaz robdt budowlanych dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesiqc i rpk
wykonania (zakonczenia) roboty budowlanej.
♦ Podaj^c w formularzu wykaz rob6t budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty budowlanej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych podmiot, na rzecz ktdrego robota zostala wykonana,
Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.
♦Jeieli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieia bylby szerszy (np. obejmowalby
inny rodzaj zamdwienia b^dz inne roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr?bni6 i podad dane dotycz^ce
jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefiniowanej powyzej. W przvpadku podawania warto^ci Wykonawca
winien wpisad zardwno kwote stanowiaca warto^d caleeo zamdwienia. iak i warto^d samel robotv budowlanej
zdefiniowanej powvj:ei.
♦ Wykonanie ka^dej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostad po^wiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawia zatem wykaz robdt budowlanych z zalqczeniem dowoddw okreSlajqcych, ie roboty
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budowlane zostafy wykonane naleiycie, w szczegdlno^ci informacji o tym, 2e roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczone.

2. W pr^adku Wykonawcdw wspdinie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia:
a) warunek niepodlegaiiia wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, wlnien spetnid ka2dy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia;
b) warunek; udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt V ppkt 2 lit.a SIWZ — wystarczy spelnienie

go wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegajqcych si? o zamdwienie (jako suma posiadanych ^rodkdw
finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, it warunek moZe spelnid jeden z Wykonawcdw,
l^cznie dwdch lub kilhi z nich albo Iqcznie wszyscy Wykonawcy;

c) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt I ppkt 2 lit.b SIWZ, winien spelnid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej Jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak moZliwo^ci
sumowania zdolno^ci zawodowej - do^wiadczenia).

3. W ̂i^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca mote w celu potwierdzenia spelniania warunkdw
udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjiflnansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkdw prawnych,
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iZ ̂ ,stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.1 pzp,
wystqpi wylqcznie w przypadku, gdy:

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

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

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

Uwaga! W przypadku polegania na zasobach iimego podmiotu/dw, Wykonawca Jest zobowi^zany wskazad ten fakt

w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach innych podmiotdw na zasadach okreSlonych w art. 22a pzp,

b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umoZliwiaJ^cym naleZyte wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek l^czqcy Wykonawc? z inpymi podmiotami gwarantiije rzeczywisty dost?p do ich zasobdw,

Zamawiaj^cy Z^da wskazania w szczegdlno^ci:

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

b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw iimego podmiotu;

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

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

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

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvZeh Wykonawca zalacza do ofertv.

\Ar
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Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cep do^wiadczenia (tu: zdotao^ci zawodowej),
Wykonawcy mogq polegae na zdolno^ciach innych podmictdw, je^li podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub
ushigi, do realizacji ktbrych te zdqInoSci sq wymagane.

Zgodnie z art. 22a ust6 pzp, je^eli zdolno^ci lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ustl pzp,
nie potwierdzajq spelnienia przez Wykonawc? warunku udziahi w postqpowaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy ,wykluczenia, Zamawiaj^cy 2^da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiajqcego:

a) zast^pil ten podniiot innym podmiotem lub pbdmiotami lub
b) zobowi^zai si? do osobistego wykpnania odpowiedniej czq^ci zamdwienia, je2eli wykaie zdolno^ci lub

sytuacjq finansowq, 0 kt6rych mowa w art. 22a ust. 1 pzp.

Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej innych podmiot6w/tu odpowiada
' solidamie z potoiotem, kt6iy zobpwiqzal sip do udostppnienia zasobdw, za szkodp poniesionq przez

Zamawiajgcego powstalq wskutek nieudostppnienia tych zasobdw, chybk te za nieudostppnienie zasobdw nie
ponosiwiny.

VA. Podstawy wvkluczenia^ o kt6rvch mowa w art. 24 ust.5 dzd

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

VI- Wvkaz o§wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacvch sneinianie warunk6w udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1) aktualne na dzieh skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp,
tj, ̂ e Wykonawcahie.podlega wykluczeniu.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowiq wstppne potwierdzenie, te Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziahi w postppowaniu.

Uwaga! Wykonawca, kt6ry powohije sip na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije sip na ich zasoby, warunku udziahi
w postppowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, p ktdrym mowa p6wy2ej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

JVzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp, zatqczpno do SIWZ.
2) zobqwiqzanie innego podmiotu/ow do oddania Wykonawcy . do dyspozycji niezbpdnych zasobdw

na potrzeby realizacji zamdwienia (je2eli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu/6w -
patrzpktVpktS SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajqcego fwww.nf7-kat0wice.pn
informacji, 0 ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przek^e Zamawiajqcemu oSwiadczenie Wykonawcy
o przynale:^no§ci albo braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp,

W przypadku przynale:mo^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca mo2e zloiyd wraz z oSwiadczeniem
dokumenty bqdz informacje potwierdzajqce, te powigzania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w postppowaniu o lidzielenie zamdwienia.

. Por. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r..w sprawie rddzajdw
dokumentdw (...).

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

■(-JY /I /
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3. Przed udzieleniem zam6wienia Zamawiajqcy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyZej oceniona,
do zlo2enia w wyznaczonvm. nie krdtszvm niz 5 dni. terminie aktualnych na dzieA zioZenia nast?pujqcych
dokumentdw:

a) informacja banku lub spdJdzielczej kasy oszcz?dnoSciowo-kredytowej potwierdzajqca wysokos6
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^d kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszym niZ 1
miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ);

b) informacja banku lub spdldzlelczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej potwierdzajqca wysoko56
posiadanych ^rodkbw finansowych lub zdolno^i5 kredytowq podmiotu, na ktdrego sytuacji finansowej
Wykonawca polega, w okresie nie wcze^niejszym niZ 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert QeZeli
Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podiniotu/podmiotdw).

» JeZeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu
do tego podmiotu.

»JeZeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moZe zloZyd dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moZe zloZyd inny dokument, ktdry w wystarczajqcy spos6b potwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiajqcego warunku udziahi w postepowaniu (art.26 ust. 2c pzp),
c) wykaz robdt budowlanych (formularz wykaz robdt budowlanych) wykonanych nie wcze^niej niZ w okresie

ostatnich pieciu (5) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto^ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na
rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1
ppkt 2 Iit.b SIWZ), z zalqczeniem

d) dowoddw okre^laj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleZycie, w szczegdlnoSci informacji
o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczone, przy
czym dowodami, o ktdrych mowa, sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokumentdw - inne dokumenty.

4. W przvpadku wspolneso ubieeania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) o^wiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ sklada kaZdy z Wykonawcdw wsp6Inie ubiegajgcych
sie 0 udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzad spelnianie warunkdw udziahi w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kaZdy z Wykonawcdw wykazuje
spelnianie warunkdw udziahi w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

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

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien potwierdzid spelnianie
warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych sie
o udzielenie zamdwienia (jako suma posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co
oznacza, ii. warunek mote spelnid jeden z Wykonawcdw, Iqcznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie
wszyscy Wykonawcy;

4) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.c i lit.d SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw
wspdlnie ubiegaj^cych sie o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnid samodzielnie
przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia,
tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak
moiliwo^ci sumowania zdolno^ci zawodowej - do^wiadczenia).
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5. Forma o^wiadczen i dokiiment6w.

UWAGA! W niniejszym post^ppwaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostata dopuszczona mo^liwoSd
skladania dokumentdw lub oSwiadczed, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzaj6w dokument6w,, jakich mo:ze z^dad zamawiajqcy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zam6wienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy u±yciu ̂ rodkbw komunikacji elektroriicznej.
Zamawiajqcy nie dopu^cil r6wnie^: mozliwo^ci komunikacji Zamawiajqcego z Wykonawcami przy uSyciu 5rodk6w
komunikacji elektronicznej w spos6b okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamdwien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VIISIWZ.

W post^powaniu niniejszym, w kt6rym zgodnie z wyborem Zamawiajqcego, nie zostala dopuszczona moiliwo^d
skladania dokument6w lub o^wiadczen, o kt6rych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u2yciu ̂ rodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si§ przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsi^biorczo^ci i Technologii z dnia 16,10.2018 r. zmieniajqcego rozporzgdzenie w sprawie rodzajdw
dokument6w,jakich(...)/Dz.U.2018,poz. 1993 ze zm./, z tym ie:

1) dokumenty lub oSwiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu w sprawie dokumentdw, skladane s^
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.

»Peinomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie kopii po^wiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty

pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pehiomocnika do reprezentowania

ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

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

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

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaidego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy mo5:e i^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw

lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zto2pna 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.

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

Jeieli Wykonawca nie zlo2yl 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, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^

wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zloi:enia, uzupelnienia lub poprawienia

lub do udzielania wyja^nieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zloienia, uzupelnienia lub

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

post?powania.
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Je2eli Wykonawca nie zioiyj wymaganych pehiomocnictw albo zlotyi wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich ztoienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlo^enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewatnienie post^powania.
Zamawiaj^cy wzywa takie, w wyznaczonyih przez siebie terminie, do zioienia wyja^nieh dotycz^cych o^wiadczen
lub dokumentdw, o ktdrychmowa w 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do ztoZenia o^wiadczeA lub dokumentdw potwierdzaj^cych okoliczno^ci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. I pkt 1 i 3 pzp, Jeieli Zamawiajqcy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotyczqce
tego Wykonawcy lub mote Je uzyskae za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizujqcych zadania publiczne pz. U. z2019 r. poz. 700,730,848 i 1590).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost?pno^ci o^wiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,
§5 i §7 cyt. rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre^Ion>mu adresami intemetowymi
ogolnodost^pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? o^wiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o ktdryra mowa powyZej, Zamawiajqcy mote t^da^ od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j$zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiajqcego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei motiiwo§ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch o^wiadczeh lub dokumentdw.

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce o^wiadczeh lub dokumentdw, o ktorych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajdujq si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczeg6Ino5ci o^wiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczen lub
dokumentdw, o ile sq one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodiiie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mozliwogci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch o§wladczeh lub dokumentdw.

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

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, it zgodnie z art. 24aa ust.l pzp mote w niniejszym post?powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniezonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast?pnie zbada£, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jeteli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naletytego wykonania umowy, Zamawiajqcy mote zbadai, czy nie podlega
wykluczeniu Wykonawca, ktdry zlotyi ofert? najwytej ocenion^ spo^rdd pozostalych ofert.

VII, Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

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

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r, - Prawo pocztowe, osobi^cie, za posrednictwem poslahca, faksu
lub przy utyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
ustug drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzeteniem, it oferta winna zosta6 zlotona pod
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lygorem niewazno^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloione z zachowaniem formy okre^lonej
w pkt X lit. B SIWZ (r6wniez.w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania^ o kt6rym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), za^ o^wiadczenia i dokuinenty, o kt6rych mowa w rozporz^dzeniu Minlstra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mote tqda6 zamawiajgcy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (rdwniet w przypadku ich zlotenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w ait. 26 ust. 3 pzp),
w formie wyinaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl^dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi^biorczoSci i Technolbgii z dnia ■ 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumeritbw, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993 ze zm./.
Uwzgl^dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwieh publicznych oraz
niektdiych innych ustaw (DZ.U.2016,1020 ze zm.).
Patrz rdwniez 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 uzyciu §rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu ushig
dfog^ elektronicznq (tj. poczt^ elekd-oniczn^ e-mail), b^dz faksem, bqdz za po^rednictwem poslahca.

3. Jeteli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq o^wiadczenia, wnioski, zawiadpmienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy tityciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o ̂wiadczeniu ushig drogq elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), katda ze stron na tqdanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie wiiiny byd
skladane na adres: Sl^ski OWNFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

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

7. Wykonawca mote zwrdcid si?" do Zamawiajqcego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiajqcy jest obowi^any udzielid wyja^nieh
niezwlocznie, jednak nie pdtniej nit na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeteli warto^d zamdwienia
jest mniejsza nit kwoty okre^lone w przepisach vvydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem',
ze wniosek o wyja5nienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiajqcego nie pdzniej nit do kohca dnia, w ktdrym uplywa
p.olowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jeteli wniosek o wyja^nienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy
mote udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mote przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.

9. Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust,2 pzp, jeteli 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^ uprawnionq przez Zamawiajqcego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Pan Mariusz Partyka - Gldwny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwieh Publicznych,
Pani Agnieszka Broniewicz - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwieh Publicznych;
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

Vni. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.l i ust.5 pzp Zamawiajqcy tqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
lp.000,00 zlotych (slownie: dziesi?d tysi?cy 00/100 ziotych).

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

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach sp61dzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
2e por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^inym,

3) gwarancjach bankowych,

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

o utworzenlu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.
3. Wadium wnoszone w pieniqito nale^y wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:

BGKo/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

4. W pr^adku wnoszenia wadium w formie innej nii pieni?zna, Wykonawca obowiqzany jest zloty6 dokument
- wadium w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie mo2:e warunkowa6 wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnosci 2^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl^dniad
postanowienia art, 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waino^ciq musi obejmowa6 okres odpowiadajqcy
terminowi zwiqzania ofertq (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 dzieft, w kt6rym uplywa termin skladania

ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? zloj:enie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dt wplvw ̂ rodk6w

pieni?znych na podany wyiej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o kt6rym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^any 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 zwi^ania ofertq na wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi^ania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego mo^e przedluiyd termin zwiazania ofertq, z tym

2e Zamawiaj^cy moie tyiko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwr6ci6 si? do

Wykonawc6w o wyrazenie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhi&zy jednak nii 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedhiienie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tyIko z jednoczesnym przedluzeniem okresu wa^o^ci

wadium albo, jeieli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhiiony okres zwiazania ofert^.

Je2eli przedhiifcenie terminu zwiazania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadium lub jego przedhLz:enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza.

X. Qpis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnid formularze (w tym wzory o^wiadczeh) w spos6b trwaly poprzez wpisanie

w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?§6 formularza lub

caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nale2y wpisa6 "nie dotyczy" i podpisa6. Wszelkie dodatkowe, a konieczne -

zdaniem Wykonawcy - informacje nale^ umie^cid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez

Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowad i zloiyd ofert? z wykorzystaniem wzor6w formularzy oraz innych

zal^cznikow skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku edytowania, kopiowania lub przepisywania formularzy,

Wykonawca zobowi^ny jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach

formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
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UWAGA! Zamawiajqcy udost^pnia na stronie intemetowej ̂ I^skiego OW NFZ formularze oraz o^wiadczenia
niezb^dne do sporzqdzenia oferty w fqrmacie edytowabym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz
lub o^wladczenie, zobowiqzany jest dokiadhie przec^ad jego treSd oraz pordwnad jq z oryginalnym zapisem SIWZ
wformaciepdf.

UWAGA! Dla oceny, czv tre^d ofertv odpowiada tre^ci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie odf.
zawieraiaca skaii podpisii Dvrektora Slaskieso OW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kaZdego z przedkladanych w ofercie formularzy i oSwiadczen.
' W przypadku, gdy tre^d oferty nie b^dzie odpowiadaia tre^ci SIWZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
. podlegala b^dzie odrzuceniu.

B., Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? mdsz^ byd podpisane przez osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobdwi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocniprie - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi^ poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) naleZy dolqczyd
do oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty ,winna podpisad osoba upowaZniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaZnion^ zostanie uznana za niewaZn^.

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

i adresem Zamawiaj^cego:

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

Przetarg nieograniczony ~ nr 9/pn/2020

ROBOTA BUDOWLANA

MODERNIZACJA KLIMATYZACJI

NIE OTWIERAt PRZED: godz. 11.30

Jezeli oferta jest wysyiana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznac^d,

ze przesylka zawiera oferty oraz wskazad numer postfpowania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoki
za nast^pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wloZenie do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 16 formularza oferty,

z uwzgl^driieniem uwag do zal^cznikdw.

W_ przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, Ze nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,

Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALi\CZNIKI -• TAJEMNICA

PMEDSI^BIORSTWA" 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.):
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Przez tajemnic^ przedsifbiorstwa rozumie si^ informacje techniczm, technologiczne, organizacyjne
przedsi^biorstwa lub ime informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwyJde zajmujqcym si^ tym rodzajem
mformacji alba nie sq latwo dost§pne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzdnia nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnic? przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegk ie nie mogg byd one udpst^pniane oraz wvkazak iz zastrzeione informacje
stanowiq tajemnic? przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art 86
ust4 pzp.

F.

G.

H.

Zgodnie z SIWZ Wykonawca mo^e zlo±yd tylko jedn^ ofert?. Ofert? sklada si? w formie pisemnej pod rygorem
niewa^o^ci. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zioienie oferty w postaci elektronicznej.

TreSd zlo^onej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiajqcego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. I'pzp.

Wykonawcy mogq wsp61nie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdbiie ubiegajgcy si?
o udzielenie zamdwienia muszq zalqczyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pehiomocnictwa winien
odpowiadad zasadom okre^lpnym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposob wypelniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczen:

1) formularz oferty nalety wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" mo2:e byd utyta piecz?d firmowa;

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

brutto) za realizacj? caiego zamdwienia;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaltowe;

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia

nalety wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(formularz nale;ty zal^czyd do formularza oferty);

3) formularz kalkulacja cenowa

4) formularz wykaz robdt

budowlanych

5) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.Sa pzp

oraz podzielona platno^d

nalety wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(formularz nalety zal^czyc do formularza oferty);

nalety wypelnid i podpisad. w miejscu do tego wyznaczonym

(formularz skladany jest wraz z dowodami na wezwanie Zamawiajgcego);

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

zal^czyd do formularza oferty);

6) wzdr oSwiadczenia, o ktdrym -

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

nalety^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

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

4
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7) wz6'r o^wiadczenia - grupa - nalezy wypehii6 i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz z\oty6
kapitalowa w teraiinie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej infonnacji,

o ktdrej mowa w art. 86 ust5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? nale^ zlo^d w siedzibie Zamawiajqcego:

i^lqski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j nr 208A (II pi?tro),

w terminie do dnia '2020

la. Zamawiajqcy informuje, iz z uwagi na ogtoszony stan epidemii na pbszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.2020, poz.49i ze zm.) oraz wprowadzone w zwi^zku z tym obostrzenia, korespondencja
przychodz^ca do i^l^skiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzgl?dnienie niniejszego przy skladaniu ofert.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlotona po terminie.

3. Wykonawca mo2e, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu •24"08.-2e2(P godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
sala nr 5.2 (V pi?tro).

4a W zwiqzku z ogloszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz,U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), transmisja

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

https://www.voutube.com/channel/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w

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

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a tak2e informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych

w ofertach.

7. Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfe-katowice.pH

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak^.zamierza przemaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlo2yli oferty w terminie;

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

XII. Qpis sDosobu obliczenia cenv ofertv

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

zgodnie z wzorem umdwy.

2. Cena netto dokumentacji projektowej podana w formularzu kalkulacja cenowa - w poz.l tabeli, nie

moze przekroczyd 5% ceny oferty netto..

3. Wykonawca zobowi^any b?dzie zrealizowad roboty budowlane obj?te przedmiotem zamdwienia

za cen? ryczahow^ oferty podan^ w pkt 1 formularza oferty uwzgl?dniaj4C4 wszystkie koszty zwi^ane

z wykonaniem zamdwienia. Wykonawca realizuj^c przyszl^ umow?, nie b?dzie mdgt domagad si?

podwy2szenia wynagrodzenia, nawet je^Ii w chwili zawarcia umowy nie moina bylo przewidzied rozmiaru lub

kosztdw prac. Wynagrodzenie ryczahowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.

4. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^ek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty

informacj?, o ktdfej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zal^czono do SIWZ) zawieraj^c^ rdwniei

informacj? odnosz^c^ si? do. kwestii „mechanizmu ppdzielonej platno^ci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jeieli
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z\qiono ofert?, kt6rej wyb6r prowadziiby do powstania u Zamawiaj^cego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od tbwardw i ustug, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w-niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig, kt6iy inialby obowa^ek rozliczyd zgodnie. z tymi
przepisami.

5. Mechanizm podzielonej piatnoSd — jezeli dotyczy.
Zamawiajqcy informuje, i.e b?dzie realizowal piatno^d za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platno^ci tzw. .split payment, wylqcznie- przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, Je^:eli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienioriych w zalqczniku nr 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platno^ci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynnoSci lub zd^zenia pozostajqce
poza "zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takie za ̂wiadczenia zwolnione z VAT.Iub
opodatkowane stawkf 0%.

W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej ptatno^ci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniajqca podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia
z VAT b^di opodatkowania stawk^ 0%.

6. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zpstad przez Wykonawcp podane z dokladno^cia do
dw6ch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, i± ceny (warto^ci) nale^y zaokr^glad do pelnych
groszy, przy czym kohc6wki poniiej 0,5 grosza pomija si?, a kohcdwki 0,5 grosza i wy±sze zaokrqgla si? do

1 grosza.

7. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
8. Rozliczenia mii?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?da prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

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

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione poniiej kryteria oceny ofert oraz nast?pujacy

sposdb oceny ofert:

I. Cena - waga 60%

najni^sza cena spoSrdd wszystkich oceniariych ofert

IloSd punktdw = — x lOOpkt x 60%

cena ocenianej oferty

II. -Qkres gwarancii i rekoimi za wadv - waga 20%

okres gwarancji i r^kojmi za wady zaoferowany w ocenianej ofercie

IloSd punkt6w = — — — x lOOpkt x 20%

najdiutszy zaoferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady spo$r6d ws^stkich ocenianych ofert -

» Wykbnawca w pkt 2 formularza oferty winien wskazad oferowany przez siebie okres gwarancji j f?kojmi za wady

przedmiotu zam6wienia, tj. 36 miesi?cy albo 48 miesi?cy albo 60 miesi?cy.

»Je^eli Wykpnawca zaoferuje.okres gwarancji i r?kojmi za wady dtu^szy nii 60 miesi?cy, b?dzie nim zwiqzany, ale

do oceny w ramach kryterium II Zamawiaj^cy przyjmie okres wynosz^cy 60 miesi?cy.

»Jeieli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady krdtszy ni2 36 miesi?cyi jego oferta zostanie

odrzucona jako nieodpowiadaj^ca tre^ci SIWZ.

».Jei^eli Wykonawca w sposbb jednoznaczny nie wskaZe okresu gwarancji i r?kojmi za wady, przyjmuje si?,
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it Wykonawca oferuje okres 36-miesi§czny. Wykpnawca winien oSwiadczyd, ii akceptuje niniejsze.

III. Klasa efektvwno^ci energetvcznei - waea 20%

Podkrvtcrium IIIA, Klasa efektvwno^ci energetvcznei oferowanvch iednostekzewnetrznvch przv chtodzeniu:

1) Klasa efektywno^ci ehergetycznej A (5,35 <SEER<5,60) 0,00 pkt
2) Klasa efektywno^cienergetycznejA+(5,60 <iSEER<6,10) 12,00 pkt
3) Klasa efektywno^ci energetycznej A++ (6,10 <SEER<8,50) 25,00 pkt
4) Klasa efekt>avno5ci energetycznej A+++ (SEER >8,50) 50;00 pkt

Podkrvterium IIIB. Klasa efektvwno^ci energetvcznei oferowanvch iednostek zewnetrznvch przv grzaniu:

1) Klasa efektywno^ci energetycznej A (3,40 <SGOP<4,00) 0,00 pkt

2) Klasa efektywno^ci energetycznej Arf- (4,00 <SCOP<4,60) 12,00 pkt

3) Klasa efektywno^ci energetycmej A++ (4,60 <SCOP<5,10) 25,00 pkt

4) Klasa efektywno^ci energetycznej A+++ (SCOP>5,10) 50,00 pkt

»Wykonawca w formularzu opis przedmiotu zamdwienia winien podad sezonowe wspdlczynniki efektywno^ci

energetycznej oferowanych jednostek zewnptrznych - dotyczy wsp6tczyimik6w przy chlodzeniu oraz grzaniu.

Niewskazanie b^dz niejednoznaczne wskazanie wspdlczynnika spowoduje, it oferta w danym podkryterium (w III

kryterium oceny ofert) otrzyma 0,00 pkt.

»Maksynialnie w kryterium III oferta moze otrzymad 100,00 pkt (suma punktdw uzyskanych w podkryteriach

IILA.-III.B.).

»Je5:eli ka2da z ofert uzyska w kryterium III l^cznie tak^ sama liczb? (sum?) punktdw, przyjiiiuje si?, it kaz:da

z nich jako najkorzystniejsza otrzymuje 100,00 pkt.

»Jeieli zadna z ofert po zsumowaniu punktdw uzyskanych w poszczegdlnych podkryteriach nie uzyska l^cznie

100,00 pkt, przyjmuje si?, it oferta z najwyZsz^ liczb^ (sum^) uzyskanych punktdw otrzyma 100,00 pkt, za^

pozostale oferty z ni^sz^ punktacj^ zostan^ przeliczone proporcjonalnie.

»Liczba punktdw otrzymana przez ofert? w kryterium HI zpstanie przeliczona przez wag? kryterium, tj. 20%;

»Punkty b?d4 liczone z dokladno^ci^ do dwdch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady w;^azonej w pkt
XIIpkt5SIWZ.

»Ocena kohcowa oferty b?dzie sum^ ilo^ci punktdw uzyskanych w kryterium od I do III przy zastosowaniu.

opisanych w kaidym kryterium wzordw matematycznych, czy zasad przyznawania punktdw.

XIV. Informacie o formalno^ciach, iakie powinnv zostad donelnione po wvborze oferty w celu zawarcia umowv

w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zam6wienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, -ktdrego oferta jest wa^a, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwieh publicznych, spehiia

wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsZ^ 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 zastrze±eniem

art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Form§ przeslania zawiddomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl^dnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22,06.2016 r, o zmianie ustawy - Prawo zamdwied

publicznych oraz hiektdrych innych ustaw (DZ. U.2016.1020 ze zjnx.).

3. Zamawiaj^cy moie zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, je^eli:
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4.

5.

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zto2ono tylko jedn^ ofert? lub
b) w post^powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej nit kwoty okre^lone w przepisach

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

Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostanq podane Wykonawcy w pi^mie informujqcym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr^bnym. Z^awiaj^cy na .wniosek Wykonawcy moie wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drogq korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretnq dat? zawarcia umowy. Najpd^iej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^any jest wnieSd zabezpieczenie naleiytego
wykonania umowy.

Jeieli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiajqcy moze
wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo5rdd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba 2e zachodz^ przeslanki imiewa^nienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nale^teeo wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pj^ Zamawiajqcy t^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko5(5 zabezpieczenia
wynosi 5% ceny oferty.

Zabezpieczenie mo2e zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?pujqcych
formach:

pieni^dzu,

por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
te zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowi^aniem pieni?2nym;
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponitej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpd^iej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorg^ch 1,40-043 Katowice.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^any
jest zlo2yc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr 410, najpd^iej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy..
W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo2e dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
Zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mo2e warunkowad
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno5ci zqdania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostad
pozbawiony mo^:liwo^ci wystqpienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nalei^ego wykonania umowy,

2.

a)

b)

c)

d)

e)

3.

4.

5.

6.

7.
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je^eli zdarzenie uzasadniajqce roszczenie wyst^pilo w okresie wainoSci zabezpieczenia (jeieli zabezpieczenie
zostaio wniesione w fprmie dokumentu - w okresie wa2no^ci dokumentu).

8. Projekt tre^ci dokumentu winten zosta6 skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

.9. Zasady zwi^ne z zabe2pieczeriiem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (70% i 30%), okreSIa wz6r umowy
oraz art.. 15.1 ust. 1 pzp,

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

.1, Istotne dia stron postanowienia, ktdre zostanq wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^c kar
umownych z tytuhi niejyykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wz6r lunowy zal^czony
do SIWZ. .Wz6r umowy reguluje przyszte zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.

2. Inte^alna cz^Sci^ przyszlej umowy (tzw. umowy podstawqwej) jest Umowa o zachowaniu poufeo^ci w NFZ
stanowiqca zal^cznik nr 3 do wzoru umowy oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
wraz ze wzorem o^wiadczenia o zobowi^zaniu do zachpwania pou&osci stanowi^ca zal^cznik nr 4 do wzoru

umowy (umowy).

3. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdinie (art. 23 pzp) ponosza solidama cdpowiedzialno^d za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia riale^ego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv nrawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

_ zamdwienia

1. ^rodki ochrony prawnej pr^shiguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak2e innemu podmiotowi, je^eli

ma lub mial interes w iizyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moie ponie^d szkpd§ w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cegp przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguja rdwniei prganizacjom wpisanym na list^,

• 0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3.: Odwolanie przyshiguje wylqcmie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiajacego podjptej

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

na podstawie ustawy.

4. Jezeli warto^d zamdwienia jest mniejsza ni^ kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wylacznie wobec czynno^ci:
.  1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cenp;

2) okre^lenia warunkdw udziahiw post?powaniu;

3). wykluczenia bdwohijacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi^zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad i^danie 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 wlasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

7. Odwohijacy przesyla kopi? odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznad sie z jego tre^cia przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu mpze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinfomiowad

Zamawiajacego p niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,
do" Irtdrej jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180

21



Nr zamdwienia; 9/pn/2020

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiajqcy powtarza czynnoSd albo
dokonuje czynno^ci zaniechanej, mformujqc o tym wykonawcow w sposdb przewidzi^y w ustawie dia tej,
czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdiych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzeieniem art.'
180 ust. 2-pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okre^Ia art. 182 pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Q'dwolawczej stronom oraz uczestnikpm post^powania odwolawczego

przyshiguje skarga do s^du. W post^powaniu toczqcym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawv z dnia IT listopada 1964 r. - Kodaks post?powania cywilnego o apelacji, jei:eli przepisy
niniejszego rozdziahi nie st^owig inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do ,sqdu olcr?gpwego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za po^rednictweih Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednoczeSnie Jej odpis przeciwnikowi skargi. ZIozenie skargi w placdwce poczt'owej operatora
wyznaczonegp 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 s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo2e wnie^d takie Prezes

Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du moze takte przyst^pid do tocz^cegd si? post?powania. Do

czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

13. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze 5rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

XVm. RODO; informacia dla Wykonawedw

W POSTEPOVVANIl) O UDZIELENIE ZAMOWiENlA PUBLICZNEGO PRZEZ SL.J^,SK1 ODDZIAL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenid Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67.9 zdnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w z^iqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodrtego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozpprz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast?puj^ce informacje:

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezehtowariy przez Dyrektora Sl^skiego .Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktdrym mog^ si? Panstwo skontalrtowad

w nast?puj^cy sposdb:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ za pdmoc^ platformy ePUAP,

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

'W sprawach dotycz^cych przetwarzania Padstwa danych przez ^l^ski Oddzial Wdjewddzki NFZ mozna
kontaktowad si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposdb:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany na strpnie internetowej Slqskiego OW NFZ www.nfe-katowice.pl,

■ e-mailem: IOD@nfe-katowice.pl
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f^CEL IPO0STAWY PRZETWARZigl \
Panstwa dane osobowe przetwarzane napodstawie art. 6 ust 1 lit.T^Da
o udzielenie zam6wienia publicznego znak: 9/pn/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlnoSci;

■  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;
■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych ospbowych;
■  ustawa z dnia 21 sierpnia 2004 r. o ̂wiadczeniach.opieki zdrowotnej finansowanych ze ̂ rodkow publicznych;
■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamOwieh publicznych;
■  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;
■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach.publicznych;
■  ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowo^ci;

■  ustawa z dnia 6 wrze^nia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej;
■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bpd^ osoby lub podmioty, kt6rym udost^pniona zostanie dokumentacja
post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wieh publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorcq Panstwa danych osobowych niog^ byd osoby lub podmioty posiadajqce upowa2nienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisW prawa powszechnie obowiqzujqcego (w tym na podstawie
ustawy 0 dost^pie do informacji publicznej). Dane osobowe mogq zostad przekazane podmiotom, z ktdrymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzeieniem sytuacji gdy
taki obowiqzek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiqzuj^cego.

SS^^PmfGHQWWANIAmiS® H
Panstwa dane osobowe b?dq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia
postfpowania o udzielenie zamdwienia, a je2eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.

®Rj«W^®SS<5SiKT.ORYCH5i
W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktdrei dane dotvcza przvshiguie:

■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost?pu do treSci swoich danych;

■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie moze to skutkowac
zmianq wyniku post^powania a udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym zpzp oraz nie moze naruszac integralnosciprotokoht orazjego zalqcznikow;

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo 2^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrze2:eniem przypadk6w, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi 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, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO;

Nie przvshiguie Pahstwu:

■ w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub q RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyi podstaw^ prawn^
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obowi^zek podania danych osobowych bezpo^rednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^z^ym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
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niepod^ia okreSlonych danycH v^ikaj^ z pzp.

I'CTOmWWANfA
jPRpFlLOWANIA \ ^ ' ' ' '"j
W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w spos6b zautomatyzowany w tym
profiiowania, stosowanie do art. 22 RODO.

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

^grTarhsaUzdo'^si'a
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OFERTA

Dane Wykonawcy;

Nazwa/Firma:

Narodowy Fundusz Zdrowia
§l^ski Oddziat Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jeieli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

stronawww: (jezeli jest), telefon: fax:

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

/dotyczy wadium wniesionego wpieniqdzu/

1. W nawi^zaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot: Zaprojektowanie

i wykonanie robot budowlanych polegaj^cych na modemizacji instalacji Idimatyzacji na parterze oraz

I pi^trze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A, oferujemy wykonanie dla

Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia, zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow

Zamowienia, za cen^ ryczaltow^ oferty:

cena netto zl + wartosc 23%podatku VAT =

zlbrutto (cena brutto)

UWAGA!

Patrz pkt XII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.oraz
podzielona platno^c.
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2. Oswiadczamy, zobowiazujemy si? wykonac. zamowienie w ci^ 60 dni Hcz^c od dnia przekazania firontu
robot, z zastrzezeniem pozostaiych.postanowien wzoru umowy w tym § 3 i § 4 wzoru umowy.
Zamawiaj^cy przekaze . front rpbot w terminie uzgodnionym z Wykonawc^ nie wczesniej jednak niz przed
15.09.2020 r. ^

'» Opracowame i do.starczenie dokumentacji projektowej winno nast^ic bez zb?dnej zwioki, nie pozniej jednak
niz w temiinie do 10 dni licz^c od dnia zawarcia umowy (z wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej).
» Przedlozenie kosztorysu powykonawczego winno riast^ic wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot

» Przed dokonaniem protokolMego odbioru robot budowlanych Wykonawca winien przeprowadzic testy
fiinkcjonalnosci systempw instalacji klimatyzacji.

» Opracowanie i dostarczenie projektu powykonawczego winno nast^ic nie pozniej niz w nast?pnym dniu ' ■
.roboczym po podpisaniu protokolu odbioru robot budowlanych.

» Przeszkolenie wytypowanych pracownikow Zamawiaj^cego z zakresu obslugi urz^dzeh i sterownikow
nasciennych winno nast^ic nie pozniej niz w nast?pnym dniu roboczym po podpisaniu protokoiu odbioru
robot budowlanych.

» W ciqgu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowia,2any jest przedstawic Zamawiaja,cemu
dokument potwierdzaja,cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych we wzorze umowy.

Kwesti? terminow i zasad wykonania zamowienia szczegolowo opisuje wzor umowy.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji' oraz r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia na wariinkach
okreslonych we wzorze umowy. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie jej
trwania, Wykonawca 2obowia.2uje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanej klimatyzacji.

Oswiadczamy, te udzielamy na przedmiot zamowienia*:

A) 36 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady □
B). 48 - iiuesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady D
C) 60 - rruesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady □

* wykonawca winien wskazac oferowany przez siebie okees gwarancji i r^kojtni za wady poprzez
zaznaczeniepowy±ej wybranej opcji (zaznaczenie - wybor jednego okienka): alba A alba B alba C.
Jezeh Wykonawca w sposdb jednoznaczny nie wskaze okresu gw^ancji i r^kojmi za wady, przyjmuje
si^, iz Wykonawca oferaje okres 36-miesi^czny, Wykonawca oswiadcza, iz akceptuie ninieisze, Patrz
pktXIIISIWZ,

Bieg okresu gw^ancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokoiu odbioru robot
budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady
licz^c od dnia podpisania protokoiu kohcowego.

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

5. Oswiadczamy, ie uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^, ofertq, przez okres 30 dni. Bieg zvdazania oferty
■  rozpoczyna d? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i|nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i zlozeni^ niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku
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■wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z Wymogami Zamawiaj^cego okreslonytrii w SIWZ oraz
obowi^zuj^cymi normariii i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zaiacznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy
o zachowaniu poufhosci w NFZ zostai przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

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

Lp. Cz?sc zamowienia Firma Podwykonawcy

cz^sc zamowienia, ktdrej wykonanie Wykonawca zamieiza powietzyc podwykonawcy oraz
podwykonawcy/6w.

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

10. O^wiadczamyi ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac* ria zasobach
innego podmiotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadaiiie wymaganego doswiadczenia).

* ̂ iepotrzebne skre^Uc. Wprzypadku polegania na sytuacji finansowej lub zdolnosci zawodowej innego podmiotu
lub podmiotdw, Wykonawca udowodni, i^ realizuj^c zamdwienie b^dzie dysponqwaf niezbqdnymi zasobami tego
podmiotu lub podmiotdw, w szczegdlnoici przedstawiai^c zobowigzanie tego podmiotu lub podmiotdw do

11. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

12. Oswiadczamy, ie wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporza^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych
dane psobowe 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 wyi^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art 13 ust 4 lub art. 14 ust 5

tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nale:^ wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac
NIE DOTYC2Y.
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13. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachdwania pou£tio^ci dia 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 9/pn/2020, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,
zobowi^zuj^ si?/zobowi^zujemy si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej b?dzie zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegaj^cych na
modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I pi?trze budynku biurowego w Katowicach
pfzy ul. Kossutha 13 - budynek A, w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub
rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

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

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

1) KRS □
2) CEIDG □
3) pelnomocnictwa □

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

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

15. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy* do grupy malych lub srednich przedsi?biorstw.
* niepottzebne skreslic
Definigi malego ora^ sredniego prv(edsiibior(^y a taki^e mikroprv^dd^bion^ t^audera ustawa ^ dnia 06.03.2018 r. Prawo pri^edsi^biorcow
(D:(.U. 2019.1292). Zgodnk^art. 7 ust.1 pkt 1pkt3 ̂ t. ustau^ u^te w ustame okmknia o^^acs^jci;.
1) mikroprzedsi^biorca - pn^dskbiorc^, ktoiy w co najmnkj jednym roku ^ dmch ostatnich lat obwtowych spelniai ie{Cf(nie nast^ujqce
wamnki:

a) i^trudnial sndnioroc^nie mnkj nii(^ 10 pracownikow ora^
b) osicigncii rocv(ny obrot netto sprt^dasy towarorv, uyrobow i usiug ora^ ̂  operagi finansouych nkprs^ekracs^ajeiy rownowariosci w t(lotych 2
miUonow euro, lub sumy aktywowJego bilansu spor^deynego na konkcJednego ^ tych lat nk pnykrocyly rownowariosci w t^lotych 2 milionow
euro;

2) mafy przedsi^bioTca - pr^edsi^biorc^, kiory w co najmnkj jednym roku dwoch ostatnich lat obrotonych spelniai Icics^nie nast^ujqce
warunki:

a) i(atrudnial srednioroc^k mnkj ni^ 50 pracownikow ora^^
b) osicfgncil roctyiy obrot netto c(e sprydaiy towarow, nyrobdw i using orac;^ ^ operagi ftnansowych nieprsykracv^ajqiy rownowartosci w sjotych 10
milionow euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sport(pdt(pnego na konkc jednego tych lat nk prs^ekrocvyly rdwnowartosci w vjotych 10 milionow
euro - i ktoy nk jest mikroprs^edskbiorcq;
3) dredtii przedsi^biorca - pr^edsiibiorci, ktory w co najmnkj jednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotonych spelniai Iqceyik nast^ujqce
warunki:

a) c(atrudnial srednioroctytk mnkj 250pracownikow orai(^
b) osiqgnql rocc(ny obrot netto ^e spr^daiy towardw, nyrobow i uslug ora:(^ operagi ftnansonych nieprsykract^jny rownowartosci w t(lotych 50
milionow euro, lub suny aktywow jego bilansu spor^d^nego na konkc jednego tych lat nk pr^kroayly rownowartosci w vjotych 43 milionow
euro

- i ktoiy nk jest mikroprt(edsiibiorcei ani malym pr^ydskbiorcq.

J\ IVv
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16. Zalqcznikami do niniejszego formulatza oferty nast^puj^ce wypelnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty;
1) formularz kalkulacja cenowa

2) informacja, o ktorej mowa w art 91 ust3a pzp oraz podzielona platnosc
3) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
4) formularz opis przedmiotu zamowienia

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

6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginai lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny) -
jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidenq^jnego)

7) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

-  oswiadczenie o przynale^nosci alba braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Wykonawca sktada w teaninie 3 dni od zamieszczenia informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp na stronie intemetowej www.nfz-katowice.pl;

-  formularz wykaz robot budowlanych wraz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiajqcego,
o ktdrym mowa w art. 26 ust.2pzp (patrz SIWZ).

-  informacja banku lub spdtdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej sktadana jest na wezwanie

Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2 pzp (patrz: SIWZ)

Imi^ i nazwisko up^nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Va

TerksaVzdO'/^s^^ 5
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LCZt;SCQPISOWA

1,1, Opis ̂gplny praedmiotu zamdwienia

PrziediTiiotfcin zamawieriia jest wykonanie instalaGji Hima^zagi ppinieszQzen
biurow^ch w systemie ze ^iniennym przeplywem. ezyniiika chlodniczego dla budynku
Sl^skiegp Oddziahi Wojewodzkiego NFZ w Katowicach - budynek . A. Ztoawiajqcy
wyinaga:

- wykon^ie dokumeiitacji projektowej budowlanp^wykonawczej, planu BIOZ
;  wynikaj^cegp z charakteru prae w istniej^cym, UZytkowanym bbiekcie

- wymiany istniej^cych jednostek kliniatyzaGyJnych sufitowych kasetonowych, trzech

jednost6k ̂ciennych oraz zabudpw§ dwpch dodatkowyph urz^dzen kasetQno;\yych na pai*terze
w poniieszczeniach biurowych znajdujqcycli sip na partprzp 1 pierwszym piptrze ordz

jednostek zewnptTznych znajduj^cych sip na pbddaszu^ wraz z niezbpdnymi rpbotami
towarzysz^eyrni, tj. demontaZ i ponowny inolitaZ noAvych nrz^dzed, ezp^ciowy demontaZ/i
ponowny montaz siifitow ppdwieszanych, ofeiidowp zainstaio\vabych jednostek

: wewnptrznych zgodnie z ozp^ci| rysunkowq opracowania oraz praqq instalacyjne zvyi^zane z

podi^czeniem nowych uiT^dzen, bez wymiany istniej^cych przewoddw gazp^vych,
cieczowych, odprowadzenia skropjin i zasilania tu*Z4dzen.

- wykonanie dpkurpentacji; powykonawczej, je^li podozas prowadzenia prac

budowlanych nast^pi^ ziniany w stosunku do prpjektu.

l.l.L Charakferystyczne parametry budynku

Budynek. posiada konstrukcjp pjytowo — Zelbetp'W^, wykpnan^ W technolpgii Lipsk.
Sciany piwnic zelbetowe, tynkowane posadowione na piycie. krzyzowp zbrojonej. Sciany
powyzej ppzipmu tereuu wypeMdhe 3% pusfakaini, Zuzlobetonowymi z wykodGzenipm, pd
sPony zewpptrznej tynlaem narzutowym. Konstrukcjp nosn^ budynku stanowi szkielef

stalowy sbipowo-ryglowy o siatce skipow w kierunku podhiznym. i poprzecznym. Sbipy
zostaly omurowane, licowane tynkiem cementowyni, tJsztywenie budynku w kierunku
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podhimym stanowi^ stalowe belki dwuteowe, ria ktdrych wsparfe sq zelbetowe piyly
prefabrykowape. W budynku' wyst^pujp strcpy z prefabrykatdw ilelbetowych.

Sciany dziatowe imirpwane i z plyt gipsowo - kartonowych. Stropodadi budynku
wykonany z pfyt koiytkdwych, zelbetgvvyeh, opartych na ;$piankach a^rdwych, loyty jest

Bpdynek ma VH kdtidygnacji nad^emnyeh razem zpdddaszemtechni
Cafy budynek jest-podpiwniczony. W kondygnacji podziemnej zldkalizowane

pdniieszdzenia gospodarcze i techniczne, Budynek ppsiada dwie Jdatki sckdddwd draz dwie
windy QSobowe.

1*1.2. Zaiozenia gidwne do programu fuhkcjonalnQ-uzytkowegd

Wymienlane jednostki kasetonpwe or^ scienne b?d^ zlokalizowane w zdecydowanej
wi^kszdsci W'tych samydh miejscach co jednostki istniej^ce. W pQinieszczeniaeh-wskazanyeh
w cz?sci rysunkdwej' opracowania , zgodnie z Wold Inwestora^ lokalizacja jednpstek zpstanie

ddstosowana do Istniej^cej aranzacji wn?ttz. Trasy instalacji pdzdstaj^ bez zmian.
Na poddaszu zostanq. wyinienione czteiy jednostki zewngtrzne bez zmiany

istniejqcych tras instalacji za. wyj^tkiem korekt zwiqzanycb z inn^ lokalizacja pddlaczen
v^branych ur^dzen.

Istniejqca in&talacja klijnatyzacji jest instalacji 2-rUrdwi. Kazdy uklad ma posiadac
sterowmk nadrz|dny umozjiwiajqcy przeliczeiiie xikladow poiniedzy cModzeniem i gtzariiem.

Nale:^ zaniontowac dodatkowe sterowniki centralne umo^:liwiajiGe zafzqdzariie

poszczegdlnymi systemanu klunatyzaCyjnymi dla nowoprojektowanych systemow parteru 1
'  i pietra.

1.13. Zakres programu funkcjpnalnpTu!^tkp>yego

Zakres Jirac;

■^konaniedolairnentacjiprojektowej x
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsc demonta^ istniejqcych urzqdzen w

pomieszczeniach biurowych parterp i I pietraorazna poddaszu budynku
- demontaz jednostek wewnptrzaych w pokojach, jednostek zewnetrznych na poddaszu

Wtaz z utylizacjii przekazaniem kart pdpaddw Qaczrae z czynnikiem chtodniczym)

It



demontaz i przekazame Mwestofbwi we wskazane miejsce istniejscego klima^zatora
kasetonowegp fiimy LENNOX

- demonta±wniezb§dnyirlzakresiesufitdwpodwieszanycb

dost^czeiiie i montaz noWych mz^dzen

~  mpdyfikacj^. instalacji gazowej, ciePzowej, odproWadzeiiia skroplin i
dektryczhej 2wi^ane 2 podi^czemem no>\ych urz^dzed

- wykonanie odpowiednich pr6b cisIlipnio^^^Gh, uruehGmien instalacji, testow systemu,
pomiatQw srod6\yiska w poszczegdlnych poraieszczeniach: bmrOA?vych, truchomienie^
systemu

~ ponPwny monta^: sufitow podwieszanych wraz; z szeregiem^ prac budowlariych,

Q - towari^sz^cych, jak np. poprawM powierzchni przegrpd budowlanych waz z
malpwaniem

- wykonanie zabudowy pod jednostM wewn^trzne obnizone ze wzglpdu .na tonstrokcj?
budyidcu

- moutaZ zaworow odcinaj^cycb. lia podejseiaoh do wszystkich nowo instaiowanyck
uiz^dzen

- pj^es^olenie obshigi technicztlPj budynku z zakresu obskigi p^dzen i sterovmikdw
^ciennyeh

1.1.4. Aktaalne uwarunkowariia przedmiotu zamdwipnia

Roboty b?d^ wykonywane w funkcjonuj^cym obiekcie. Prace b?d4 prpwadzone na-
Q . parterze ,I pi^trze budynlcu i na poddaszu i polegad b^dg na wymianie urz^dzek

klimatyzdcyjnych w ramacli istniej^cego i funkcjonuj^cegp systemu Mmatyzacyjhego, ha
danym pi^trze wykonanego w oparciu o dokumentacj? pi-pjektow^ w pazdzierniku 2006 toku.
Dja pomieszczeabiurowych 2yski eiepla zgodhie z cz^^ciq rysunkow^ ppracow^a.

1.1.5. Ogolhe wlasciwPsci fuhkcjohalho-uzytkowe

Celem wykphania systemu klihiatyzacji jest zapeWhiehie odpowiednich wamnkow
■ sfodowiskowych w wyznaczonych pomieszczeniach biurowyehv.
TeniperatUra obliczehibwa pPwietrza zewnptrznego w zimie: tz = - 20

Temperamra obliczeniowa powietaa zewh^trznego w lecie; tz = +35
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Temperatufa obliczeniowa pomieszczei dla zimy:

- pbmies^ezMa biurowe: +20 (+,-' 2

TeffiperatUra obliGzeniowa pbtriieszczen dla lata;

^ pomieszczema biurQwe: +22 (+,-- 2 °C)

'* System VRF ppwinien.pracowac w nast^pujl^pych ztfaresach zevvn?trzn?j:
Ogrzewailie - -20 °C:Otibni:zS^bli) do+lS °C (lub wyzszycb).

CWodzeilie - -15 ((lub nifszych)): do +43 Qub wy^szyeh).
1.L6. Szczegdlowe wla^ciwoiSci funkcjonalno-uzytkpwe

System ixiusi zape^ic utrzymanie temperatury w pomieszezeniach (fiinlceja
grzewczo-chipdzaea - clitodz^ca w pkresie letnirn priprytetpwa) na pozipijiie wyziiapzpnyiij: w
pikt 1.L5.

W Ohwili. obecnej wyznaczoiie sa dwa pdrpbne ukiady na ,ka5:dym pi^trze - iir 1 w
czfsci pGlnoGnoj budynku i nr 2 w- czpsei pofudniowej. Graiiice zakresdw pokazano w czpsci

lysunkowej,

Nowy agregat systemii VRF niusi byd "vs^bsaZony w odpbwiedni^ autoiiia^k^ i.
"wydajny tlldad Gldbdzenia z weritylatbrami DC,

Zaklada si? wykoizystanie istniej^cej konstrukcji do posado-menia agregatbw.
Agregaty powinny bye posadpy/ione w sposdb trwajy z zabezpieczaniem przecivy wibrapji 1
drganiom.

Jednostki wewn?trzae kasetoncwe z iiaplywem; powietrza 4-kierunko\vym
0 inaksynialnej wysbkb^ei '28cin, szerpkosc i dhigosc typby/a dbstosowana do isbiifej^cybh
sufitow podwieszanych typu Armstrong dOxfiOpni. Jednostki we\vn?pzne rnusza posiadae
w standardzie pompk? skroplin,

Sterowanie jednostkami wewnptrznymi poprzez sterowniki nasciehne z funkcj^
prbgrairibwania pracy tygbdniowej, stero-waniem kaZdej zaltizji kasety osbbfio (blbkada.kqta
otwarcia, fiiiikcja swing). Sterowniki powinny bye wyposaZone w" pami^c, ktora przechowuje
ustawienia trybu praey w przypadku braku w zasilaniu.- I'p wznowienlu zasilania urzqdzenie
wroci. do nastaw przed wyst^pienie braku zasilania. Przewody poiqczeniowe sterowmka

z jednostk^ wewn?trzn4 wykoriac jako wkuwane^ pod plyty GK.

KaZda jednostek wewii?trzna powinna posiadae armatur? pdcinaj^G^ urz^dzenie
(zawoiy odcinaj^ce na instalaeji gazowej - montowane przy jednpstce wewn?trznej).



2. Opis vi^magan Zamawaj^cego w stosuhkti d6 prsedmiotu zam6wienia

2.1. Pi^gbtowanie oferty

Wykbilawca winieri zapoznac si? wnMmie z opracowaniem programujfonkcjoiialno-
u;^tkowegQ.

2.2. Wymagania szczegolowe

Ze "wzgl?du na zakres prac polegaj^cycli na wyniianie utz^dzeii kUniatyzacyjnycli bez
wymiahy instalacji zasilaj^cycli przyjfto bllans zysk6w ciepla zgodme z projektem z 2006

roku pjfzedsfewionym w cz?^bi jysurikowbj ppracbwania.

System zapewpia odprowadzenie ciepla z pbmieszezen biuroWi^cb.

Sterpwniki centralne nale:^ zaprograiBQwad tak^ aby systemy pracowaly w godzihach
^  bd 7:00 - 17:00. Sterowniki centralne powinny wysylad sygnal ̂ vy^4czenia pozbstawionych

aktywnych jednbstek wewii^trziiychpo godz. 17.00.

System daje mozliwosc bdci?cia kazdegb urz^dzenia, bez braku przerwy dzi^ania

calego xikiadu,

System zapewnia iitrzymanie z^danych temperatur, maksymalnej glosnosci uiz^dzen

zgodnie z A\ytycznyitu,zaTOftymi w pkt. 1.1.5- oraz pozostale par^anetiy zg..z pkt 2,3.2,5..

System musi mieb-moZliwosd ezasbWegb Wyl^czenia calego obwodu. (jednostka

.zewn?trzna +:jednGstki' wewn?trznb) z poziomujednego. sterownika, ^

Jednostki wewn?trzne musz^ bye wypbsazone w wen^latbry z min. 3 Stopnibwq

regulacj^.

Urz^dzenia klimatyzacyjne (jednostki ~we^?trzhe i zewn?trzne) powinny pochpdzid

od jednego producenta zb wzgl?du.na mozlMenajwi?ks2^ korapatybilnb^dcalosci systemti.
O

2.3. Waninld wykonania 1 bdbioru robot

2.3.1. Wymagania dbtycz^ce robot

Wykonawca odppwiedzialny jest za jakpsc wykonania prac, Wykonavyea bddzie"^

roboty zgodnie z pr^j?tymi w Polsce przepisamij nonnami, instnukcjami i przepisanii.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiaj^cemu harmonograni robot, wykaz urz^dzen,

materialow i technologii stbsowanych pr^ wykonaniu prac.
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2.3.1.1. Przekazanieterenu, organizacja rob6t

Zamawiajqpy przekaze Wykonawcy teren budbwy na pbdstawie prbtokohi

przekazania^irontu robot Zlecenipdawca wskaz:e punkty pd^om .eilergii elektrycmej
oraz pomieszczema sanitame, z ktorych mogll korzystac pracoymicy. Pobor wody i

eiiergii eldktrycznej ria. potrzeby .prowadzony^^ prac a takze, udostppnienie

magazyjaowej i socjalnej jestnieodplatny.

Zainaydaj^cy nie zapewnia dozoru mienia WykohawGyi

Zainawiajqcy wymaga, bie^^cego usuwania gruzu^ odpaddw do kontenerow

zewn^trznych. Zabrahia si$ wyrzucania odpadow przez okna. bla Wykonawcy spoc^wa

odpowi'edzialnosG za ochron^ wykonaiiych prac do odbibru konGowego. Uszkodzone ,lub

zniszczone podczas prac elementy oraz urzqdzaiiia Wykonawca napirawi lub odtwoi^y na

wlasny koszt.

2.3.1.2. Zabezpieczenie terenu obj^tegd pracjami

Wykonawca jbst zobowiazany do zabezpieczeriia terenu Obj^tego pracami w dkresie

trwania realizacji zadania, az do zakonGzenia i odbioru: koncowego prac. Pxzed

przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia sposob

Organizacji i zabezpieczeriia robot w okresie trwania budowy,

Wykonawca dostarczy,, zainstaluje i b?dzie utrzyrriywai tyrriczasowe elementy

zabezpieezajqce; osteny, folie, tasniyj zaaki ostrzcgawcze oraz. wszystkie: :iime: srodki.

niezb^dne do ochroririy robot, pracownikow oraz uzytkomikdw budynku.

Wykonawca miisi przewidziec i wykonac zabezpieczenie zainstalowanych i

funkejonuj^cych urzqdzen oraz systemow w czasie wykoriywariycbprac przed uszkodzeniem,
zaianiem, zapyleniem. Koszt zabezpieczenia terenu obj^tego pracami nie podlega odr^briej

zaplacie i przyjmuje si^, ze jest wkalkulowany w wynagrpdzenie ryczafaowe,

2.3.1,3.

Wykonawca ma ebowi^zek znac i stosowac w czasie prOWadzeriia robdt wsMkie
przepisy dotycz^ce oclirony srodowiska naturalnego, W okresie trwania budpwy i
wykanczania robot WykonaWcri b^dzie podejiriowac wszelkie uzasadiiione krpki maj^ce na
celu stosowanie si^ do, przepisow i norm dotycz^cych ociiroriy srodowiska na tereriie i wokoJ
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terenu budowy oraz b^dzie unikae uszkodzen Itib uci^zliwosci dla osob lub wiasno^ci

spolecznej i innych, a 'wynikaj^cych-ze skazema, lialasu lub iniiych przyc^^xi powstalych w
nast?pstwie jegb sposobu dzialania.

Zainawiaj^cy bswiadcza, ze wszelkie prace: generuj^ce h^as (np.; przewiei^tyj

przebiGia przez przegrody, demontaze z uzyoiem eIekti'on^z?dzi itp.) b?d^. mogly byd

wykonane yv godzinaGh: 18:00-6:00. Dodatkowo Zamawiaj^cy os\Viadcza| Ze; v^konywane w

godzinaeb nocnych prace nie powinny zaMocic cis^ npcnej budyi&QW jnieszkalnyeh w

bezposreduina s^siedztwie.

Wykonawca jest zobowi^tiy do sci^gni^cia c^ruiika z istniej4cego ukladu i

:2abe2piec2eiiie go w jeduostce zewn^trzriej.

2.3.1.4. Wyinagahia.dotycz^ce ochrbny ppoz.

Wykonawca b^dzie przestrzegac przepisy ochroiiy przeciwpdzafowej. Wykonawca

b?dzie, utrzymywac sprawny spEz^t przeeiNVpoZarQWy, wyiftagany przGz pdpo

w pomieszczeniach biurowychj magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy b^d^

sldadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisarni i zabezpieczQue przed dost^pem

osdb trzecich. Wykonawca b§dzie bdpowiedzialny za wszelkie ̂ traty spowodowane pozarem

wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez pefsonel Wykbnawcy.

Prace pozarowo-niebezpieczne b^d^ wykonywane kazdorazowo po piseranym

zgloszeiiiu i akceptacji ze strony Zamawiaj^cego.

2.3.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materi^, kt6re w spos6b trwaly $4 szkQdiiwe dla otoczenia, nie b^d^ dopuszczone do

uZycia. Nie dopuszcza si? uzycia materiatow wywoluj^cych szkodliwe promieniowanie 0

st?zeruu wi?ks:^rn bd dbpuSzczalhegb, okreslbhego odpowiednimi przepisarni, Wszelkie

materialy u^te do robot b?d4 mialy;aprobat? techniczn^ wydan4 przeZ upMwniOn^ jedndstk?,

Jednoznacznie pkreslaj^c^ brak szkpdliwego oddzialywania lych materialow na.srodowisko.

2.3,1.6i Wymagahia dotycz^ce bezpieczfedstwa i higiehy pracy

Podczas Tealizacji robot Wykonawca b?dzie przestrzegal przepisy dbtycz4ee

bezpieczenstwa i higieny pracy. W s^czegqlnosci Wykonawca ma obowi^zek zadbac, aby

10
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personel. nie wykonywai pracy w wafunkach riiebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowla oraz:
nie spetniajqpych odpowiednich wyrtiagaA sanitariiych. Wykonawca zapewni i b^dzie

Htrzymywat wszelkie urzqdzema zabezpieczaj^ce, SGcjalne Oraz sprz^t i odpowiedniq odziez

dla oehrony Zycia i zdrowia osob zatrudnipnych na budowie oraz dla zapewfdeiiia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si^, Ze wszelkie koszty zwi^zane z wypelnieniem
wymagan pkreslo^ych powyzej nie podlegaj^ odr?bnej zaplacie i uwzgl?dnipne w cenie

umownej.

Wykoriawca przed przest^pieniem do prac przeprowadzi rnstruktazu stanowiskpwy

pracownikbw, szkPlenie z^ zakresti BHP na budowie, szkolenie z zakresu iiistrukoji
bezpiecznegp wykpnama robot, instiiiktaz z zakresu kart charakteiystyk rnateriaipw

niebezpiecznych,

2.3.1.7. Gchroiia i wtrzyraaiiie robot

Wykonawca b^dzie odpowiedzialny za Pchron? robdt i za wszelkie material i
urz^dzenia uzywane do robot od. daty rozpocz^cia do daty zakonczenia robPt tj.: dp odbipru
koncoWego robot budowlanych, Utrzymanie powinno byd prowadzoiie w taki sposob, aby

bndpwla lub jej elementy byfy w zadowalaj^cym stanie przpz caty czas do momentli odbioi'u

kodcowego rpbdt budowlanyGh.

2.3.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej I pry^vathej

Wykonawca odpowiada za ocloron? instalacji i urz^dzen ziokalizowanych ria tefeiiie
robdt. Z uwagi na powyzsze zapewni .0 wla^ciwe oznaczenie i. zabezpieczenie przed

uszkpdzenieni tych instalacji i lirz^dzen w czasie. trwania prac. W przypadku ich nszkodzenia
Wykonawca powiadomi bezzwiocznie Zamawiaj^cPgP oraz b?dzie wspolpracpwat
dostarczaj^c wszelkiej pompcy pptrzebnej przy wykonaiiiu napraw. Wykoriawca. odpPwiada
za wszelkie spowodowane jego ;dzia}aniem uszkodzenia.

2.3.1.9. Stosowanie przepis6>v prawa

Wykonawca zobowi^zany jest znad ws2ystkie przepisy wydane przez wiadze.eeiitralrie

i riiiejscowe oraz iririe przepisy i wytyczne, ktore w jakikplwiek sposob zwiqzane z

rpbotami i b?dzie w pelrii odpowiedzialriy za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca b^dzie przestizegac prac patentowych i

11



b^dzie w pelni odpowiedzialny za wypehiieme wszelkich wyinagaii prawnyeh odribsriie

wykofzy^t^a bpatentowanych nrz^dzeA lub metod i w. sposob ciqgfy b^dzle infbnriowad

Zamawiaj^eego o swbieh dziafaiiiach, przedstawiaj^c kopie zezwolen i inne QdiiGsne.

dokumenty,

2i3i2. Wymagania dpfyczqce materialow

Wszelkie stosowane materiafy i urzq^zema pownny pdpowiadad^ polskim noxmom

oraz posiadac dopUszczenie db stosowania w budownictwie poprzez dpkumenty: aprobata

techmczna lub certyfikat zgodnosci. Materially i urzadzenia powinriy bye oznakowane

znakiem CE lub B.

Lj 2.3.2J. Wymagania ogolne
Przy wykpnywaniu robot obj^fych zakresem ihusz^ byd zastosowane matenajy aowe,

nieuZywane,

Materiaiy nalezy dqstoxczyi na budow? wraz ze swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokolami odbioru tecbnicznego. Zleceniodawca ma prawo .kazdorazowp

sprawdzic materiaiy na miejscu budowy pod wzgl^dem kompletno^ci i zgodnosci z danymi

producenta. W razie stwierdzenia ■\yad lub pov/stania w^tpliwosci. op do ich jako^ci, przed
wbtidowaniem, Zamawiaj^cy moze zaz^dac dodatkpwyGh badan, opinii, stwierdzaj^eyeh
kompletnosc, itiaterialow.

2.3.2.2, Przechowywanie i sldado\yaniematerial6w
Wykonawca zapewni, ze skladowane w czasie prac materiaiy i urz^dzeiiia b^dql

zabezpieczone pi-zed uszkodzeniem, zanieczyszezeniami w spos6b wlasciwy, zgodny m. in. z
dpkiimentacj^ techniczno-ruGhow^ producenta. SMadowane; materiaiy i ui^dzeniar nie
ppwinny zajkippac komuiaikacji wewnptrznej w budyiiku lub/i iiaraZac: na wypadek
pracownikdw i personel. Wielkpgabarytowe urzqdzenia bfd^ skladowaiie: lylko w miejScu
wskazaiiym przez Zamawiaj^cego,

12



2,3.2,3. Sprz^t i mas?yny

Wykonawca jest zobowiqzany do: u^wariia sprz^tu, ktoiy jest wyitiagany

technolpgicznje przy tego. rodzaju prapach.. tipzba i v^dajnoip sprzptu powiriny gwarantowai

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami -sztuki budowlanej. Elektronarz^dzia bpdqce

wlashosbi^ Wykonawcy maj4 bye utf^mane w dobrym stanie technicznym, dopuszczone do

eksploatacji wyinagaiiyjmi przepisami.

o

2.3.2.4. Transport

Wykonawca jest zdbowiqzany do stosowaniajedyniei takieh ̂ rodkpw transpoitu, ktore

nie Wplyn^ negaty wme na jakosc i wtasciwosPi przewo^Soriych. materialw.

2.3.2.5, iZastpsowane materialy Lurz^dzenia

Zestavweniei.

- j edriostka zewhptrzna „PARTER A":

- wydajnosc - chtodzenie norainalne — min. 33 kW

- wydajnosc — qgrzewanie nominalne - min. 33 kW

- Wspolczynnik sprawnosci w trybie phlodzenia przy obciazeniu nominalliym,

EER—nie mniej niz 4,30

- Wspdlczynnik spramosci w trybie grzania przy pbeiazeniu.nQininalnym, COP -

niemniej niz 4,70

- Ci^nienie akustyeznego w tiybie cModzenia/ grzania dB (A) fflaksymalnie- 60/61

dB(A)

- irednica przewodu cieczy ~ <|) 12,70 nun

- srednica pfzewodu gazu ^ 28,58 mm

- wymiary SZxGxH (+/-2Q cm dia SZ i G, +/-10 Piti dla H) - 930x760^1680

- waga- max250 kg

- kontrola ilo^ci czynnika

- zmienna temperatura odparowania

- jedhostka zewhptrzna „PARTER B":.

- wydajnosc chfodzenie nominalne - rnin, 33 kW

Q
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^dajnosc - ogrzewaiue npmihalne - min, 3 j kW

- Wspolczyiinik sprawnosci w trybie cModzenia: pr2y obd^^ehiu nomiaaLriym,
EER - nie mniej niz 4,30

- WapplGzynnik: sprawnosci w trybie grzania pr;^ obciqzeniu nominalnym, GOP

nie mniej niz 4,70

- Oisnienie akusfycznego w tiybie Ghlodzenia/ gi*zania dB (A) mdcsymalhie - 60/01

o

- Srednica przewodu cieczy - ̂ 12i70,mm

- srednipaprzewodu gazu;- (j) 28j58 mm

- wymiary SZxGxH (+/w20 cm dla SZ.i.G, +/- 10 cm dla H) - 930x760x1680

waga-max250kg

- zasilanie - 380-415 V, 50 Hz

- kontrola ilpsci C2y,nnika

- zmienna temperatura odparowania

- jednpstka zewn^trzna „! PI15XE.0 A'':

- wydajnosd ̂  chlodzeiiie nommaliie - miri. 39 kW

- wydajnpsc' ̂  dgrzewanie; nominalne - mih. 39 kW

- Wspolc^rmik sprawnosci w trybie chlodzema przy pbci^eniu nominalnyni,

BER-^niemiuej niz 4,40

- Wsp6lc2ynnik sprawnosci w trybie grzania przy obciazeniu nominalaym, GOP-

riie mniej niz 4j70

GiSiiieiiie akustyczriego w tiybie chlPdzenia/ grzania dB (A) maksymalnie - 61/62

dB(A)

Srednica przewodu ciec^ - <j) 12,70 inm

- sredniea przewodu gazu - (f 28,58 mm

- wymiary SZxGxH (+/-20 cm dla SZ i G, +/- 10 cm dla H) - 1240x760x1680

- waga - max 245 kg

- zasilanie - 3 80-415 V, 50 Hz

- kontola ilosci c^rinika

- zmiehna terriperatura odparow^a
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- jednostkazewiiftrzna „I PI^TRO B":

wydajnosc - chlodzenie, nominalne - min. 3 9 kW

- wydajno^c - ogrzewarJie nominalne min. 39 kW

- Wspoiczynnik spravradsci w tiybie chiodzenia pr^ obciqzeniu nominalr^m,

EER - nie mniej niz 4^40

- Wspoici^iinik sprawnosci w tiybie grz^a pr2y dbclqzeniu nommalnym, COP -
nie mni^j niz 4,70

- Gi^nienie akustycznego w tiybie ehlodzenia/ grzania dB (A) maksyinalrue - 61/62

- srednica przewodu cieczy - (j) 12,70 mm

- srednica przewodu gazu - ̂ 28,58 mm

- wymiary SZxGxH (+/-20 cm dla SZ i G, +/-10 cm dla H) - 1240x760x1680

- waga-max245 _kg

- zasilanie - 380-415 V, 50 Hz

- kqntrola ilosci c^imika:

- zmieniia temperatura ddparowania

- jediiostka wewn^trzna, scienna

- wydajno^G^chlodzeme nGminalne.-miri. l,6kW

- wydajnosG - ogrzewanie nominalne— liiin. 1,8 kW

- srednica przewodu cieczy - ̂ 6,35 mm,

^ Srednica przewodu gazu-(]) 12,7 mm

- srednica przewodu. skroplin, - ̂  16 mm

- wymiary SZxGxH (+/-10 cm) - 82x19x32

- waga-max20kg

- zasilanie - 220-240 V, 50 Hz

Poziom ci^nienia akustycznego w trybie grzania i chiodzenia^ bieg: nisM / bieg
sredni / bieg v^sdki, dB (A) maksymalnie - 29/30/31 dB(A)

- jednostka wewn^trzna, scienna „2,8":

15
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- wydajnosc - cModzeriie noniinalne — min. 2,8kW

-  "wydajnosd - dgrzewanie nominalne - min. 3,2 kW

^ sl*ednica przewodu: cieczy - (j) 6^35 mm.

- srednica przewodit gazu - <j) 12,7 iiim

- srednica przewoda skroplin - ̂  16 mm

- wymlary SZxGxH (+/-10 cm} - 82x19x32 .

waga - m^iOkg

zasilanie - 220-240 V, 50 Hz

- Ppziom cisnienia akustycznego w tryljie grzania i chipdzeriia, bleg niski / bieg

iredni / bieg wysoki, dB (A) maksymalnie -29/33/35 dB(A)

- jednostka wewn^ti-zna, kasetonowa

- wydajnPsc ̂  chfodzenie noininalne - min. 1,6kW

-  -wydajnPsc - ogizewanie nominalne —min. 1,8 kW

^ srednica przewodu cieczy - (j) 6,35 mm

- Srednica przewpdu gazu - ̂ 12,7 min

- srednica przewodu skroplin - ̂  25 mm

- wymlary SZxG (+/- 2 cni) - 57x57x hmax=28 cm

waga-max 20 kg

- zasilanie - 220-240 V, 50 Hz

- Pozipm cisnienia akustycznego w trybie grzaiiia i chlodzenia, bieg niski / bieg

sredni / bieg wysoki, dB (A) maksymalnie -27/28/30 dB(A)

- niezalezna kpntrpla kazdego z czterech kierunkow nawiew6w

gednostka wewn^trzna, kasetonowa „2,2":

- wydajnosc - chlpdzenie nominalne - min. 2,2 kW

- wydajnosc - ogrzewanie nominalne miii. 2,5 kW

- srednica przewodu cieczy -4 6,3.5 mm

- srednica przewodu gazu,- ̂  l2,7 mm

- srednica przewpdu skroplin - ̂  25 mm

- wymiaiy SZxG (+/-,2 cm) - 57x57x hmax=^8 cm

V
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-  :\vaga-max20kg

- zasilanie - 220-240 V, 50 Hz

- Pbziom ci^nienia akustycznego w trybie grzania I cModzenia, bieg: niski / ibieg

sredrii / bieg ̂ soM, dB (A) m^yinabie - 27/28/30 dB(A)
^ hiezalezna koiitrola kazdego z czterech kiemnkdw nawiewow

- jednosdca wewn?trzna, kasetonowa ,,2,8":

- wydkjno^d - chJodzeiiie nomitialne - mih. 2,8 kW

-  "wydajnosc — ogrzewanie nominalne - min. ,3j2 kW

- sredmcaprzbwqdu cieezy - (|) 6,35 mm

- sredtiica przewodu gazu - ̂ 12,7 mm

- ̂ redriica przewodu skroplin - (j) 25 mm

- wymiary ;SZxG (+/- 2 cm) - 57x57x hmas=28 cm

- waga - max 20kg

- zasilanie - 220-240 V, 50 Hz

- Poziom eibienia akustycjmego w trybie g^ania i chlb.dzbma,, bieg niski / bieg

sredni / bieg ̂ soki, dB (A)- 28/30/31 dB(A)

- niezale:zna kontcola katdego z czterech kierunkow nawiew6w

- jednostka wewnqtrzna, kasetonowa „3,6":

wydajriosG - cModzenie nomihalhe - iriin. 3,6 kW

^ wydajhosd - ogrzewaiiie riOmihaIhe - rriih. 4^0 kW

- sredtiica przewodu cieczy - 6,35 mm-

C„,/ ^ srednicaprzewodu gazu 12,7 mm
- srednica przewodu skroplin^ 25 tmn

- wymiary SZxG (+/- 2 cm) - 57x57x liniax=28 cm

- Waga- max 20 kg

- zasilanie - 220-240 Y, 50 Hz

- Poziom cibienia akusfycznego w trybie grzania i chlodzenia, bieg niski / bieg

Sredni / bieg wyspki, dB (A) maksyinalnie-28/31/33 dB(A)

^ niezalezna kontrola kazdego z czterech kienmkow nawiewow

-jednostka wewnqirzna, kasetonowa „4,5":
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^ wydajiiosd - cModzenie nominalrie - min. 4,5 kW

'^dajnosc - pgrzewanie nominalne— min. 5,0 kW

- srednica przewpdu ciPczy - <j) 6,3:5 mm

- srpdnipa przewodu ga^ - 4> 12,7 mrfi

- s^rednicapfzewodu skropliii - <j) 25 ram.

- wyiniary SZxG (+/- 2 cm) - 5M7xdimax=28 cm

^ waga - max 20 kg

- zasilanie - 220-240 V, 50 Hz

- Poziom cisnipma akustyPznego w ti^bie grzania i chlodzenia, bieg riiski / bieg

sredni / bieg wysoki, dB (A) maksymalnie.-33/35/37 dB(A)

^, - niezale^sna kontrola kazdego z czt'erech kieruiikow nawiew6w
- jednostka wewn^trzna, kasetpnowa „5,6":

-  "Wydajnosc chlodzenie nommalne - miii. 5,6 kW

- vv^dajnPsc - Pgrzewafiie tiominalne - min. 6,3; kW

^ srednica przewodu cieczy - ̂ 6,3 5 nun.

- srednica przewpdu gazu.-^ 12,7 mm

- sretbiica przewodu skroplin - $ 25 mm

- wymiary SZxGxH (+/- 2 Pm) - 57x57x25,6

- waga ̂  max 20 kg

- zasilariib - 220-240 V, 50 Hz

- Poziom cilnienia akustycznego w tryble grzania i chtodzenia, bieg niski / bieg

O  sredni / bieg v^soki, dB (A) maksymalnie - 3 5/36/3 8 dB(A)
- niezalezna kontrola kazdego z czterech kierunk6"w nawiewpw

- przewody miedziane, rurociqgi i przewody elekti-ycznedostoso-vy^e dp istniejacej instalacji

UWAGA!

Wykonawca winien uwzgl^dnic pr^gotpwuj^c ofert§, iz transport jedhPsfek

-zewn^trznych klimatyzacji. (agregafow chiodniczych): na poddasze z V pi^tra jest
mozliwy przez otwor technologiczny o wymiarach 127 cm x 90 cm. Jednostkizewn^rzne
(agregaty freonDwe) zainstalowane b^d^ na poddaszu techniCznym* Budyiiek posiada

3/' \
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dach o kpnstrukcji iukowej, diatego ograniczona jest T^sokb^c Jednostek ze>yii§tn!:nych,
celem zmieszczenia ich pod dachem oraz swobodnego wyizutu pdwietraa.

O

O
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2,3.3. Kontrola jakoSci

2.3.3.1> Program zapewieniajakokii

WykQ^awcajest AY peM odpowiedzMiiy za jakdsc prac.

Wykpnawca yrinien posiadao certyfikat; ptoducenta propbndWanycil urz^dzen na
mbntaz i senvis.,

Wykonawca ma dbowi^zek dysponowad kierownildein bjidowy/robot z odpowiednimi
uprawmeniami budowlaiiymi. Wykoriawca pdwinien pbsiadac doswiadezenie pptwierdzpne

referencjami w wykpnamuinstalacji klimatyzaGji ukladow VRP.

2.33,2. Zasady kbntrbli jakosci

Celem kontrbli jakosci rbb6t b?dzie zapewriienie osi^gni^cia zaioizpnej jakosci rpbpt,

C.' zgpdnej z 'warimkami umowy i ̂ ^ymaganiami.Zamawiaj4eegb.

2.3.4 Odbidr robot

2.3.41. Rodzaje Odbiorow robot

Roboty podlegaj^. nast?puj.^cyni odbiorom:

- odbibr dokumentacji projektowej

- bdbior koAcowy robot budowlanych,: ktoiy stanowi podstaw^ zaplaty

- odbibr dokumentacji powykonawczej

2.314.2. Odbior kpncowy robdt budowlanych

Odbidr koncowy robot budowlapych pplega na ocenie rzeezywistegp wykPn^ia robot
Qy w odniesieniu do ilosci, jakosci i. wartosci umowy. Odbior koAcowy robot budowlanych

nast^puje na pisemny winiosek Wykonawcy. Zamawiaj^cy posiada 3 dni rpbocze na

przystqpienie do odbioru kohcowpgo robpt budowlanych.

Przy odbiorze kohcowym nale;^ sprawdzic:

-■zgodnbsc wykonaniazniniejssymi opracowaniem, a w przypadku odst^pstw - uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa potvvierdzonegb przez Zamawiajqcego.-
2.314.3. Ppdstawa piatnosci ,

Podstaw4 piatnosci jest wynagrodzeme ryczaltpwe oki*e^lone w uinowie.
Wynagrodzenie ryczahowe obejiiiuje wszystkie koszty zwi^zane z realizacj^ przedmiptu"
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C'

zamowifenia. Wyiiagrodzenie lyczaltowe obejmuje xdwniez wszelkie prace, kt6xych

rozmiardw i kbsztdw nie liiozna hylo przewidziec w czasie zawarcia, umowy. PJatnose
nast^pni po podpisaniu protokc^ koAcowego.

C

2.3,5i Gwaraticja i przegl^dy

Gwarancja na urz^dzefiia zostaje udzielona na okres 36 miesi^cy (ekyba ±6 gwaraneja

producenta jest irina to -wdwdzas- zgodzie z gwaraiicj^ producenta), na wykonane roboty

bndowlano-instalacyjne 60 miesi^oy, W okresie; gwarancji' WykonawCa b^dzie niepdpktnie
swiadczy} hiezbpdne przegl^dy i senyis wymagany przez producenta (min. dv/a razy w roku)
W okresie 36 miesipcy. Przegl^d i serwis. urzadzen polegad' b?dzie m.in. na czyszczeniu i

odgrzybianiu jednostek.
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n. INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzaj^ce prawo do dyspohowania ni6ruch6mosci% na cele

budowlane oraz dodatkowe myagi

Z^awiaj^cy o^wiadcza, ppsiada prawo do dysponowapia^meniGliomo^cia iia cele

budowlanei Zamawiajacy posiada aktualn^ inwentaryzaoj? budynku oraz projekt instalaGji

kiimatyzacji % 2006 roku, ktdre udoist^phi \vykbiiawcy ha etapie fealizacji umowy.

O

o

Zamdwienie obejmuje kpmpletne wykonanie wyszczegolnionych w programie

iikladdw kliihatyzacji VRF na parterze i pierwszym pi^trze; budynku A wraz z robotami

towarzysz^cymi.

3.2. Przepisy prawne i normy zwiqzane z wykonaniem zakresu programu

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo buddwlahe (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r, poz, 1186

2 ppai. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaniowieh publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1843,).

^ Ustawa z dnia 27 kwietnla 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Z :20;19 r. poz.

Ros^jorzqdzenia

- Ro2porzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieipnia 2004 r. - w sprawie system6w

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powlhny spelniac notyfikowane jednpstid; uczestnicz^ce w

ocenie zgodnpsei, oraz sposobu ozriaczenia wyrobow btido^vlahyeh ozriakowakiem GE (Dz.

U.. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz^dzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 2. grudnia 2O02 r. ̂  w sprawie^ okreslehia

polskiqh jednostek organizacyjhych upowaznionych do wydawania eurppejskich aprpbat

,technicznycb, zakresu i forniy aprobat oraz tiybu ich udzielania, ucbylania lub zmiany (Dz. U,

Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz^dzeiiie Ministra Pracy i Polityki Spplecznej z dnia 26 wrze^nia 1997 n - w sprawie

ogolnyeh przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 173, poz. 1034).

1/

fvyv
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o

- Rozporz^dzenie Miriistra Infra^ktuty z driia 23 Gzemca 2003 r. - w sprawie informacji

dptycz^cpj, bezpieczenstwa i ochrony zdrovwa oraz pianu hezpieqzeiistwa i ochroiiy zdrowia

(i3z. U. Nr 120, poz. 1126),

- R^zpofz^'dzenie Miriistfa Infrastruktury z dnia 2 wizesnia 2004 r. - w sprawie

szczegolowego zakfesu i formy dokumelltacji projektowej, specyfikacji tecjinicznych

^konania i odbioru rojb6,t budowlanych oraz programu funkcjOnalno-u^kowego ;(Pz. U. Nr

2013, poz.-1129).

- Ro^jorzadzenie Mihistra Infrastmktury z dnia 27 aieipnia 2004 r. - zmieriiajaGe

rozporzadzefiie w sprawie, dziennika btidowy, luonta^u 1 rozbiorki, tablicy informaGyjnej oraz

oglpszenia zamawiajj^cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrbny ̂ rbWia (Dz. U.

Nr 1,98, poz, 2042);

10.3. Line dokumenty i instrukcje.

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i bdbibru robot budbwlano-montazowych'^ (torn 1, II, III,

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

"Warunki^ techniczne wykpnania i odbioru rpbbt budowlanych". Instytut Techniki

Budbwlatiej, Warszawa 2003. Warilnki tebhniczne wykonania i odbipru siecl i, instialacji",

Gentralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjriej INSTAL, Warszawa, 2001

O
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Nr 2am6xvienia: 9/pn/2020 formulatz opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

1) Przedmiot zam6wienia stoowi zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegajqcej na
modeniizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz Ipi^trze budynku biurowego w Katowicach przy
ul. Kossutha 13 ~ budynek A, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SIWZ.

Zakres prac w ramach przedmiotu zamowienia zostal okreslonv w PFU. Zakres ten obeimuie:

- wykonanie dokumentacj i proj ektowej;
-  przygotowanie i zabezpieczenie miejsc demontazu istniej^cych urz^dzen w pomieszczeniach biurowych

parteru i I pi^tra oraz na poddaszu budynku;
-  demontaz jednostek wewn?trznych w pokojach oraz jednostek zewn^trznych na poddaszu wraz
z utylizacjq);

-  demontaz i utylizacja istniejqcego klimatyzatoranasciennego LGzpomieszczenia Oil;
-  demontaz i przekazanie inwestorowi we wskazane miejsce istniej^cego klimatyzatora kasetonowegp firmy
LENNOX z bufetu;

-  demontaz w niezb^dnym 2!akresie sufitow podwieszanych;
-  dostarczenie i montaz nowych urzqdzen;

niezb^dne modyfikacje instalacji gazowej, cieczowej, odprowadzenia skroplin i elektrycznej zwi^anej
z podl^czeniem nowych urzqdzeh;

- wykonanie odpowiednich prob cisnieniowych, uruchomieh instalacji, testow systemu, pomiarow
srodowiska w poszczegolnych pomieszczeniach biurowych, uruchomienie systemu;

-  ponowny montaz sufitow podwieszanych wraz z szeregiem prac budowlanych jak np. poprawki
powierzchni przegrod budowlanych wraz z malowaniem;

- wykonanie zabudowy pod jednostki wewn^trzne obnizone ze wzgl^du na konstrukcj? budynku
- montaz zaworow odcinajqcych na podejsciach do wszystkich nowo instalowanych urz^dzeh;

przeszkolenie wytypowanych pracownikow ZamawiaJ^cego z zakresu obshigi urz^dzeh i sterownikow
sciennych.

Na opis przedmiotu zamowienia sklada sip:
a) formularz opis przedmiotu zamowienia,
b) Program funkcjonalno-uzytkowy autorstwa SANPROJEKT SP. Z 0.0. ul. G6RN0SL>\SRA 7A/3

41-500 CHORZOW, zwany dalej „programem funkcjonalno-u2ytkowym", „Programem" lub „PFU".

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si^ z Programem funkcjonalho-uzytkowym oraz.akceptuje go.
Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktorym pod^e si^ przeznaczenie
ukohczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne,
materialowe i funkcjonalne.

UWAGA!

»Wykonawca skladaj^c ofert? nie jest zobligowany zal^czyc do oferty Program, o ktorym mowa powyzej.
»Uszc2eg61owienie i konkretyzacj? PFU stanowi^ wzor umowy oraz formularz opis przedmiotu zamowienia.
W razie wqtpliwosci Wykonawca zwiqzany jest tresci^ wzoru umowy oraz formularza opis przedmiotu
zamowienia.

»Wykonawca skladajqc ofert? nie jest zobligowany zalqczyc do oferty Program, o ktorym mowa powyzej.

I
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Nr zamowienia: 9/pn/2020 formularz opis przedmiotu zamowienia

UWAGA!

Wykonawca winien uwzgl^dnic przygotowuj^c ofertf, iz transport jednostekzewn^trznych klimatyzacji
(agregatow chtodniczych) na poddasze z V pi^tra jest mozliM^ przez otwor technologiczny o wymiarach
127 cm X 90 cm, Patrz: strona 13-15 PFU, pkt 2,3.2.5. - wymiary Jednostek zewnftrznych. Jednostki
zewn^trzne (agregaty freonowe) zainstalowane b^d^ na poddaszu technicznym. Budynek posiada dach
o konstrukcji tukowej, diatego ograniczona jest wysokosc jednostek zewn^trznych, celem zmieszczenia
ich pod dachem oraz swobodriego wyrzutu powietrza (Patrz: str. 13-15 PFU, pkt 2.3.2,5.).

W ramach prac proiektowvcb Wykonawca zobowi^je si^ do opracowania i dostarczenia dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz innych dokumentow
wyspecyfikowanych ponizej, zwanych dalej i^cznie „dokumentacj4 projektow^" bqdz „dokumentami
projektowymi", tj.:

a) projektu budowlanego i projektu wykonawczego (sporz^dzone jako jedno opracowanie) instalacji
klimatyzacji;

b) przedmiaru robot;

c) informacji dotyczqcej BIOZ (bezpieczenstwo i ochrona zdrowia) wynikaj^cej z charakteru prac na
istniej^cym uzytkowanym obiekcie;

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;
e) kosztorysu inwestorskiego szczegotowego (zwanego dalej takze kosztorysem inwestorskim);
f) kosztoiysu powykonawczego;
g) projektu powykonawczego;
h) projektow, pozwoleh, uzgodnien i opinii, jesli b^d^ wymagane odr^bnymi przepisami.

2) Wykonawca zobowi^zuje si§ uwzgl^dnic w dokumentacji projektowej wymog, iz sterowniki winny
zostac zaprojektowane na wysokosci przystosoWanej dla osob niepetnosprawnych, w tym poruszajqcych
si^ na wozkach inwalidzkich.

3) Wykonawca zobowi^je si? do wykonania zamowienia zgodnie z ofertq Wykonawcy zlozon^
w zamowieniu nr 9/pn/2020, w sposob odpowiadajqcy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowiqzujqcych norm
odnosz^cych si? do przedmiotu zamowienia.

4) Wykonawca zobowi^zuje si? pehiic nadzor autorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi
w calym okresie realizacji zamowienia.

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

6) Wykonawca oswiadcza, iz b?dzie dysponowal w dniu zawarcia umowy co najmniej jedn^ osob^ mog^cq
wykonywac samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadajqc^ uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh cieplnych, wenlylacyjnych, gazowych,
wodoci^gowych 1 kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania
ww. uprawnieh) do nadzoru nad robotami budowlanjmi, ktora to osoba pehiic b?dzie funkcj? kierownika
budowy.

Wykonawca zobowiqzuje si?, iz ppedmiot umowy wykona pr2y udziale osob posiadajqcych wymagane
uprawnienia zardwno w zakresife opracowania dokumentacji projektowej, jak i wykonania robot
budowlanych, w tym przy i^ziale osoby/osob z uprawnieniami projektowymi, z uprawnieniami

\J



Nr zamowienia: 9/pn/2020 formularz opis przedmiotu zamowienia

w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osob
z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy
zachowaniu warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa,
w tym z ustaw^ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozaj^cych warstw? ozonowq oraz o niektorych
fluorowanych gazach cieplamianych Q.t Dz.U.2019 poz. 2158 ze zm.).

7) Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz dostarczone i zainstalowane przez Wykonawc? urz^dzenia
klimatyzacyjne b?d^ miafy klas? energetycznq. co najmn^j na poziotnie „A" - stosownie do klas
efektywnosci energetycznej okreslonych w pkt Xm SIWZ (HI kryterium oceny ofert).

8) Wykonawca oswiadcza i zobowi^uje si?, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz inne
elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d4 fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni
wartosciowe, zgodne z wymogami opisanymi we wzorze umowy.

9) Wykonawca zobowi^zuje si? przeszkolic wytypowanych pracownikow Zamawiaj^cego (nie wi?cej niz 4
osoby) z zakresu obshigi urzqdzen i sterownikow nasciennych nie pozniej niz w nast?pnym dniu
roboczym po podpisaniu protokohi odbioru robot budowlanych.

10) W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^je si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanej w wyniku wykonania przedmiotu
niniejszego zamowienia klimalyzacji, na warunkach opisanych we wzorze umowy.

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

Materialy rozbiorkowe, w tym urzqdzenia demontowanej (dotychczasowej) klimatyzacji parteru oraz
I pi?tra budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w tym rowniez odzyskany czynnik chlodniczy,
Wykonawca zobowi^zuje w ramach wynagrodzenia umownego wywiezc i zutylizowac, zgodnie
z obowi^zujqcymi przepisami prawa, w szczegolnosci przy uwzgl?dnieniu wymogow ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubozaj^cych warstw? ozonow^ oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplamianych (j.t. Dz.U.2019 poz. 2158 ze zm.). Wykonawca zobowi^zuje si? przedlozyc
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym
zakresie przepisami.

12) W ci^gu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu
dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych we wzorze
umowy.

13) Najpomiej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaieznosci od tego, czy dana
osoba zatrudniona Jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej
z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonujqce w ramach niniejszego zamowienia
(umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prac?, b?d4 zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie
realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez imi? i nazwisko
osob za^dnipriych na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob?
czynnosci, 'odzaju umowy o prac?, ydokladne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat?

kW A r
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Nr zamowienia: 9/pn/2020 formularz opis przedmiotu zamowienia

ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykpnawcy

lub podwykonawcy.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie
sip wszystkie czynnosci fi^czne, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczne, opisane w PFU
(w tym prace demontazowe, montazowe, mpdyfikacja instalacji, przeszkolehie pracownikow), a tafcze
w dokumentacji projektowej, wykonywane bezposredriio przez pracownikow fizycznych uczestnicz^cych po
stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych (ushig) objptych
przedmiotem zamowienia, z wyl^czeniem czynnosci pplegaj^cych na dostawie oraz tr^sporcie (kierowcy),
Niriiejszy obowiqzek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne osoby
pelni^ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane, osoby z uprawnieniami do prqjektowania (dokumentacja projektowa, ospby pelni^ce nadzor
autorski, osoby z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzqdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,
a takze nie obejmuje przypadkow osobistego swiadczenia przez przedsipbiorcp prowadz^cego l-osobow^
dziatalnosc'gospodarcz^,

Wymog zatrudniania na podstawie umowy o pracp, o ktoiym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w raniach przedmiotu niniejszego zamowienia na roboty
budowlane, nie zas w okresie gwarancji i rpkojmi za wady.

14) Wykonawca oswiadcza, iz zobpwi^zuje sip .wykonac ZEunowienie na warunkach i zgodnie zwzorem
uiiiowy.

n, Wykonawca Jako tresc pferty winien podad ponizej nazwp producenta oferowanych systemow
klimatyzacji, a takze model oferowanych jednostek zewnptrznych i wewnptrznych:

Oswiadczamy, iz oferujemy system klimatyzacji:

Nazwa producenta oferowanego systemu kUmatyzacji:

Model oferowanych jednostek zewn^trznych:

Model oferowanych jednostek wewn^trznych:

i-J V
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UWAGA! Przez „model" rpzumie si^ oznaczenie katalogowe jednostki

odpowiednio zewn^trznej i wewngtrznej, stosowane przez producenta.

in. Ponizej Wykonawca podaje sezonowe wspok^nniki efektywnosci energetycznej oferowanych
urz^dzen:^

*nale2y wskazad sezonowe wspdiczynniki efektywnoki energetycznej jednostek zewn^trznych dla chlodzenia oraz
dla grzania. Niewskazanie bqdi niejednoznaczne wskazanie wspdlczynnika spowoduje, ii oferta w danym
podkryterium (w in kryterium oceny ofert) otrzyma 0,00 pkt

W przypadku, gdy producent urz^dzenia poshiguje si? innymi wspdiczynnikami (np. ESEER, EER, COP ltd.),
Wykonawca winien dokonad przeliczenia ww. na wspdlczynniki wskazane poniZej (SEER oraz SCOP). W razie
wqtpliwo^ci dot. prawidlowo^ci wskazania lub wyliczenia ww. wsp61czynnik6w, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo
do powolania biegiego.

Klasa efektywnosci energetycznej oferowanych lednostek zewnetrznvch przv chlodzeniu

wvnosi SEER.

Klasa efektvwnogci energetycznej oferowanych iednostek zewnetrznvch przv grzaniu wynosi

SCOP.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/Ii Wykonawcy:

Data podpis

h

wgr ■esa Uzdowska
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KALKULACJA CENOWA

' A B C D E F

Lp. Elemient kalkulacji

cenowej

Ilosc Cena netto

w zlotych
Element

obj^ty
mechanizmem

ppdzielonej
platnoSci

(TAK/NIE)*

Cena brutto

w zlptych
(tj. cena netto
z kolumny D
powi^kszona
o 23% podatek

VAT)

1 Opracowanie i
dost^czenie dokumentacji
projektowej (koszt
dokumentacji projektowej,
w tym rowniez
dokumentacji
powykonawczej, obejmuje
koszty wszelkich prac
projektowych niezb^dnych
do wykonania zamowienia)

Ikpl.

2 Wykonanie robot
budowlanych
(tj. wszystkich robot, prac,
czynnosci, dostaw, uslug,
w tjma nadzor autorski
i przeprowadzenie
szkolenia)

Ikpl.

Razem:

* nale:^ wpisac „TA^', jezeii element dotyczy towafow lub uslug wymienionych w zat^czniku nr 15 do ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U.2020 poz.106).

UWAGA!

Cena netto za dokuihentacj^ projektow^ w ppz.l tabeli tiie moze przekroczyc 5% ceny

ofetty netto.

Cena dfetty jest cenq. tyczaltowt^^.

Imi^ i nazwisko upetoomocnionego ptzedstawiciela/li Wykonawcy:

data

podpis

/■
•a
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA!

Wypetniajqc niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ.

Przynajmniej jedna robota budowlana (zakohczona) polegaj^ca na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu klimatyzacji

VRFA/RV o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 z\ brutto, obejmuj£|ca nie mniej niz 10 pomieszczeh, w ktorych

zainstalowano ww. system klimatyzacji.

UWAGA! Wykonanle kazdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac poswiadczone dowodem.

Wykonawca przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zatqczeniem dowodow okreslajc|cych, ze roboty budowlane

zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidtowo ukohczone.

Lp, Rodzaj roboty
budowlanej

Wartosc roboty
budowlanej

wztotych brutto

Data wykonania
- nalezy podac dat^, tj. dzieri,

miesic|c i rok wykonania
(zakonczenia) roboty

budowlanej

Miejsce wykonania roboty
budowlanej

- adres wykonania roboty
budowlanej

Podmiot, na rzecz ktorego
robota zostata wykonana

1
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Oswiadczam, iz wykazana przeze mnie robota budowlana polegaj^ca na wykonaniu (z^instalowaniu) systemu klimatyzacji
VRFA/RV 0 wartdsci nie mniejszej niz 100 000,00 z\ brutto, obejmowata nie mniej niz 10 pomieszczeh, w ktorych zainstalowano

ww. system klimatyzacji. ^

Wraz z ninieiszym formularzem Wykonawca sMada dowody* o ktorych mowa wpkt VIpkt 3lit.d SIWZ.

Formnlnrz wraz z dowodami sMadany iest na wezwanie Zamawiaiqcego w terniinie i na zasadach opisanych

wSIWZ.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

RADcI^RAi ft/M Y
wgr T&relsa Uzaowska

podpis
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^  ̂ -W.

UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib^ "w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

— Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala:

na podstawie petnomocnictwa nr z dnia (kopia w zai^czeniu), zwanym dalej
„Zamawiaj^cym"

a

2  siedzib^ w , adres: , wpisanj^ do
, pod nutnerem ; NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu

zakiadowego: zl /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala: - , zwanym dalej „Wykonawc^",
o tresci nast^puj^cej:

§1
PrZedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zaprojektowanie i wykonanie robot

budowlanych - modemizacja instalacji klimatyzacji na parterze oraz I pi^trze budynku

biutowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 — budynek A, zgodnie z opisem przedmiotu

umowy stanowi^cym zal^cznik nr 1 do umowy, w skiad ktorego wchodzi Program funkcjonalno —

uzytkowy (zwany takze „Programem" lub „PFU") autorstwa SANPROJEKT Sp. z o.o.

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

a) umowa,

b) PFU.

3. Strony zgodnie stwierdzaj^ iz NFZ jest wlascicielem obiektu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

i Zamawiaj^cy ma prawo do wykonywania w nim robot budowlanych stanowi^cych przedmiot

niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowi^zuje si^ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^

w zamowieniu nr 9/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.

5. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowi^zany jest do opracowania i dostarczenia

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
innych dokumentow wyspecyfikowanych ponizej, zwanych dalej l^cznie „dokumentacj^projektow^"

b^dz „dokumentamiprojektowymi", tj.:
a) projektu budowlanego i projektu wykonawczego (sporz^dzone jako jedno opracowanie) instalacji

klimatyzacji;

b) przedmiaru robot;

c) informacji dotycz^cej BIOZ (bezpieczehstwo i ochrona zdrowia) wynikaj^cej z charakteru prac
na isrniej^cym uzytkowanym obiekcie;

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;
e) kosztorysu inwestorskiego szczegolowego (zwanego dalej takze kosztorysem inwestorskim);
Q kosztorysu powykoriawczego;

^ projektu powykonawczego;
h) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii, jesli b?d^ wymagane c^^^bnymi przepisami.

/
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Dokumentacja projektowa sporz^dzana odpowiednio do etapu realizacji umowy winna bye opatrzona
pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy, ze jest kompletna z punktu ■widzenia celu, ktoremu ma slu^c;
zgodna z obo-wi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowan^ dokumentacja projektow% zajdzie koniecznosc
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniaj^cej niezb^dnej dla realizacji robot, Wykonawca
zobowi^zuje si^ wykonac t? dokumentacj? na wiasny koszt.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze opracowana i dostarczona Zamawiaj^cemu
dokumentacja projektowa nie b?dzie naruszala praw innych osob lub podmiotow, w tym praw
autorskich, praw do znakow-towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi
z tego tytulu caikowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^.

7. Z dniem podpisania protokolu odbioru dokumentacji projektowej, na Zamawiaj^cego przechodz^
wszelkie maj^tkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do wykonanej dokumentacji,
a w szczegolnosci:
a) prawo do korzystania i wykorzystywania dokumentacji projektowej w calosci lub w cz?sci,

w tym do korzystania z przyj?tych w niej rozwi^an projektowych;
b) prawo do modyfikacji dokumentacji projektowej;

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

d) prawo do powielania dokumentacji projektowej w caiosci lub w cz?sci w dowolnej formie,
technice oraz ilosci egzemplarzy;

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

W przypadku kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego, przejscie maj^tkowych
praw. autorskich na Zamawiaj^cego w zakresie wskazanym w zdaniu powyzej, nast^i z dniem
podpisania protokolow potwierdzaj^cych odbior ww. dokumentow.

8. Po dniu, o ktorym mowa w ust.7, Wykonawca b?dzie dysponowai w imieniu Zamawiaj^cego
ww. prawami autorskimi jedynie do czasu zakohczenia realizacji umowy, a takze na potrzeby realizacji
uprawmen z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady oraz jedynie w zakresie do tego niezb?dnym.

§2
Podwvkonawstwo

1, Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejszq. umow? bez udzialu/z udzialem
podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 9/pn/2020, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^ polegaj^c^ na /
- dostaw? polegaj^c^ na /
- uslug? polegaj^c^ na ,

ktor^wykona; Ijirma/ naf^apodwykonaw^l.
Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowia.ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
*  ̂stdn^ wypelnione stosownie do oferty Wjkonaw^ ̂ o^nej m ̂ mowieniu nr9lpnl2020.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawca, w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej
w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyi^cznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw luo uslug, ktore scisle odpowiadaja. cz?sci
zamowienia okreslonego umowa. zawarta, pomi?dzy Zam^j ja^cym a Wykonawcy.

/
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zawrzec umow?

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, zobowi^zuje si?, w txakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy

o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wycen^

nawi^zujjtc^ do cen uj?tych w szczegolowym kosztorysie inwestorskim opracowanym przez
Wykonawc? w ramach dokumentacji projektowej, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowi^zany doi^czyc zgod? Wykonawcy na zawarde umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia (^trzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgtoszenia w fprmie pisemnej zastrze:zen

do projektu tejze umowy, jezeli:

a) nie spelnia ona nast?puj^cych wymagan:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scide odpowiadaj^ cz?sci zamowienia okre£onego umow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym

a Wykonawcy

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okredone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okredonym 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 s^ zobowi^ani do niezwtocznego przedstawiania

Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnieh dotycz^cych realizacji
umowy o podwykonawstwo;

5) nie zapewnia udzialu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych realizowanych przez

podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust.l5 niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze za"werac postanowieh:
- uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawc?
wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
przez Wykonawc? podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiaj^cego;
- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowlanych w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;
- stanowi^cych sposob rozliczeh za wykonane roboty uniemozliwiaj^cy rozHczenie tych robot
pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy 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 si? za akceptacj? projektu umowy przez Zamawiaj^cego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobo^^zany jest przedlotyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem kopi?
zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej^ ziWany), ktorej przedmiotem s^: roboty
budowlane, w terminie 7 dni.od dnia jej zawarcia.

y
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7. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust6, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej spfzeciwu do umowy,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 lit. a lub lit. b.

8. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzedwu do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, w terminie okredonym w ust.7,

uwaza siq za akceptacj^ umowy przez Zamawiaj^cego.

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

zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^-za zgodnosc z oryginalem kopi^
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej 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 calkowitego umowy okredonego w §7 ust.l

umowy - ceny oferty), a takze umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny niz polegaj^cy
na opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej b^dz dostawie systemu (urz^dzen)

klimatyzacji. Wyl^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wi^kszej niz 50 000,00 zlotych brutto.

11. Wprzypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust.l3, Zamawiaj^cy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wyst^ienia o zaplatQ kary umownej.

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

o podwykonawstwo.

IS.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykpnawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye diuzszy niz 30 dni od dnia dor^czenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub d^szemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub "roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze w momencie wyplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie naleznosci

na rzecz podwykonawcy zostan^ uregulowane w calosd.

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

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

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

17. Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuniycia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczeh 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 niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego
podwykonawc? lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^po^nowienia niniejszej umowy.
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18. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawc? w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 9/pn/2020.

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

powoiywal si^, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spelniania wanmkow udzialu w post^powaniu, Wykonawca jest obowi^zany

wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywai

si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia (9/pn/2020).

20. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuni?cie podwykonawcy b%dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy ztozonej
w zamowieniu nr 9/pn/2020, winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

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

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

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

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

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

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

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

§3
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu umowy ci^ 60 drii Hcz^c od Hnk

przekazania ffontu robot, z zastrzezeniem pozostalych postanowien niniejszej umowy, w tym §3 i §4
umowy.

Zamawiaj^cy przekaze front robot w termime uzgodnionym z Wykonawcy nie wczesniej jednak niz
przed 15.09.2020 r.

1
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2. Wykonawca zobowi^zuje si? do opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej

bez zb?dnej zwioki, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni licz^c od dnia zawarda umowy,

z wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu

powykonawczego, ktorych termin dostarczenia okre£a odpowiednio ustlO oraz ust.l2 niniejszego

paragrafu.

3. Wykonawca zobowi^zany b?dzie na biez^co informowac Zamawiaj^cego o przebiegu opracowywania

dokumentacji projektowej w celu usprawnienia procesu akceptacji dokumentow, w tym

szczegolowego kosztorysu inwestorskiego, przez Zamawiaj^cego.

4. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? dokonac akceptacji dokumentacji b^dz zglosic ewentualne uwagi do

dokumentacji niezwlocznie po dostarczeniu dokumentacji projektowej przez Wykonawc?.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiaj^cego uwag do dokumentacji, Wykonawca zobowi^zuje si?

niezwlocznie uwzgl?dnic je w dokumentach projektowych.

6. Zaakceptowanie przez Zamawiaj^cego dokumentacji projektowej (poza dokumentacji

powykonawcz^ zostanie potwierdzone podpisaniem protokolu odbiom dokumentacji

projektowej.

7. Wszelkie uwagi do dokumentacji projektowej Zamawiajicy przekazuje poczti elektroniczni na adres

mailowy Wykonawcy: ; na zidanie Wykonawcy Zamawiajicy potwierdzi

je na pismie.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania robot budowlanych w terminie umozliwiajicym

zachowanie terminu, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentacji

projektowej, ktorej akceptacja przez Zamawiajicego zostala potwierdzona protokolem odbioru

dokumentacji projektowej. Nast?pnego dnia po podpisaniu protokolu odbioru dokumentacji

projektowej Zamawiajicy przekaze Wykonawcy protokolarnie front robot.

9. Wykonawca zobowi^uje si? zrealizowac umow? w cz?sci dotycz^cej wykonania robot budowlanych

wedle harmonogramu rob6t (kolejnosci robot) uzgodnionego niezwlocznie po przekazaniu ffontu

robot z osobami wskazanynii w §5 ustl umowy. Harmonogram robot winien zostac uzgodniony

w formie pisemnej. Harmonogram robot b?dzie mial charakter ruchomy, co oznacza mozliwosc

zmiany kolejnosci robot przyj?tej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana

taka b?dzie dokonywana w trybie roboczych uzgodnieh przez osoby wskazane w §5 ustl i ust3

umowy z udzialem kierownika budowy, o ktorym mowa w §5 ust.5 umowy.

10. Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone przez Strony protokotem odbioru robot

budowlanych. Zamawiaj^cy zobowiizany b?dzie dokonac powyzszego odbioru bez zb?dnej zwioki,

nie pozniej jednak niz w terminie do 2 dni roboczych licz^c od daty zgloszenia gotowosci do odbioru

przez Wykonawc?. Protokol winien takze wskaz5nvac numery seryjne zainstalowanych urzjtdzeh wraz

z cenami jednostkowymi jednostek zewn?trznych oraz sumaryczny koszt jednostek wewn?trznych

skladaj^.cych si? na dany uklad. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot Wykonawca

zobowi^zuje si? przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys powykonawczy. Fakt dostarczenia

kosztorysu powykonawczego zostanie stwierdzony w protokole odbioru robot budowlanych.

11. Przed dokonaniem protokolamego odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?

przeprowadzic testy funkcjonalnosci systemow instalacji klimatyzacji (proby cisnieniowe,

uruchomienie instalacji, testy systemu, pomiary srodowiska w poszczegolnych pomieszczeniach

biuro^ch, uruchomienie systemu) w obecnosci co najmniej jednej z osob, o ktorych mowa w §5

ust.l umowy. Wyniki testow winny zostac zal^czone do protokolu odbioru robot budowlanych jako

jego integralna cz?sc.
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12. Projekt powykonawczy Wykonawca zobowi^zany b^dzie opracowac i dostarczyc Zamawiaj^cemu

nie pozniej niz w nast^pnym dniu roboczym po podpisaniu protokoiu odbioru robot budowlanych.

Dostarczenie projektu powykonawczego zostanie potwierdzone protokolamie.

13. Wykonawca zobowi^zuje si^ ptzeszkolic wytypowanych pracownikow Zamawiaj^cego (nie wi^cej niz

4 osoby) z zakresu obstugi urz^dzen i sterownikow nasciennych nie pozniej niz w nast^pnym dniu

roboczym po podpisaniu protokolu odbidru robot budowlanych. Przeszkolenie pracownikow

zostanie potwierdzone protokolamie.

14. Nalezyte zrealizowanie calej umowy zostanie potwierdzone protokd'em koncowym, ktory b^dzie

stanowil podstaw^ do dokonania zwrotu cz^sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie

z zasadami przyj^tymi w niniejszej umowie. Podstaw^ dia podpisania protokolu kohcowego b^d^

protokoly wymienione powyzej. Protokol kohcowy winien zostac podpisany bez zb^dnej zwloki.

15. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach robot budowlanych

realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo na

roboty budowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz do zglaszania uwag

i zastrzezeh w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania

odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowednio podwykonawca zobowi^zuje siq informowac

Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych

przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wyprzedzeniem,

aby umozliwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

16. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc dokumentacj? projektow^ w formie pisemnej

(4 egzemplarze) oraz na nosniku CD lub DVD umozliwiaj^cym odczjrt w formatach „.ath" (dot.

kosztorysow), „.dwg" (dotyczy rysunkow, rzutow etc.) oraz „.pdP'.

17. Najpozniej w dniu podpisania protokolu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?

przekazac Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe niezb?dne do prawidlowego

uzytkowania urz^dzeh (lub instalacji), w tym wszelkie instmkcje uzytkowe oraz instrukcje obslugi.
18. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku

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

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

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

zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.3 umowy.

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

upowaznione s^ do dokonywania w ramach niniejszej urhowy rowniez odbiorow robot zanikaj2i.cych,
czy ulegaj^cych zakryciu, jezeli takie wyst^i^ w toku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^

budowlan^ oraz obowd^zuj^cymi przepisami prawa.
21. W celu dokumentowania przebiegu realizacji umowy (roboty budowlanej) Zamawiajj^cy wymaga

prowadzenia przez Wykonawc? dziennika budowy (dokumentu rejestruj^.cego przebieg robot).
22. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana

osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej
z osob wskazanych w §5 ustl) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia

(umowy) czynnosci, co do kto^ch przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, b?d^ zatmdnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy
w caiym okresie realizacji umowy.

Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych
na podstawie umowy 0 pra^ wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres
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obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarda umowy o prac? i rodzaju umowy

o prac?, dokladne okreslenie podmiotu skiadaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz

podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykaZu osob zarowno pod k^tem
wjrmogu 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
podwykonawcy) uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy k^

umownej w wysokosci okre^onej w §12 ust.1 lit.a umowy, jezeli Wykonawca (lub podwykonawca)

pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie ztozyl wymaganego kompletnego oswiadczenia.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,

rozumie siy wszystkie czynnosci fizyczne, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczne,

opisane w PFU (w tym prace demontazowe, montazowe, modyfikacja instalacji, przeszkolenie
pracownikow), a takze w dokumentacji projektowej, wykon5rwane bezposrednio przez pracownikow

fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot

budowlanych (usiug) objytych przedmiotem zamowienia, z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych

na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Niniejszy obowi^zek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne

bsoby petni^ce samodzielne funkcje techniczne w budpwnictwie w • rozumieniu ustawy z dnia

07.07.1994 r. Prawo budowlane, osoby z .uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektowa,.

osoby peini^ce nadzor autorski, osoby z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji

i sied na stanowisku dozoru, a takze nie obejmuje przypadkow osobistego swiadczenia przez

przedsipbiorc? prowadz^cego 1-osobow^ dzialalnosc gospodarcz^. Wymog zatrudniania na podstawie

umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien publicznych, dotyczy

czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamowienia na roboty budowlane, nie
zas w okresie gwarancji i r^kojmi za wady.

23. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez

Wykonawc? (lub podwykonawcy) wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.22):

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 wlasciwego oddzialu ZUS

lub dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczeh;

-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezbydne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracy, w szczegolnosci imiy i nazwisko zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy
o pracy, rodzaj umowy o pracy oraz zakres obowi^zkow pracownika.
c) mozliwosc zwrocenia siy do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli

w przypadku powziycia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

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

Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy osob wykonuj^cych
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w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac?.

§4

1. Umowa niniejsza b^dzie mogk ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku

wyst^ienia nast^puj^qrch przeszkod w jej realizacji:

a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie

i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niempznosc zapobiezenia

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

uliczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

b) w przypadku stanu epidemii b^dz zagrozenia epidemicznego, jezeli uniemozliwia to wykonanie
robot budowlanych,

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

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

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

uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonjnvanie 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-wplywie

na wykonanie umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na

pismie oraz uzyskac pisenme stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie

powohije si? Wykonawca, oraz jej wplywu na mozliwosc prowadzpnia robot.

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

warunkami organizacyjnymi, finansowymi b^dz innymi okolicznosciami, przez ktore nale:^

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

uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

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

termin wykonania® robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usunipcia lub

ust^ienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nastppuj^cego po dniu

usunipcia lub ust^ienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.
3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b?dzie wymagato pisemnego po.twierdzenia przez

Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpoczpcia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.

4.- Kazdorazowe zawieszenie robot trwa az do usuni?cia lub uststpienia przeszkody. zostanie rowniez

odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone wpisami w kolejnych dniach az do usuni?cia lub

ustj^pienia przeszkody.

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

wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly
do zakohczenia realizacji umowy.

6. Wyst^ienie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot

budowlanych jako catosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc czpsci realizowanych robot, co nie

wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostatym zakresie. Niezaleznie od zakresu
zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie.

7. Zasady przyj?te w ust. 2-4 znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia terminu

opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w §3 ust.2 umowy.
Z uwagi na finansowani^ niniejszej umowy ze srodko-vi^ inwestycyjnych roku 2020, Zamawiaj^cy
zastrzega,.iz:

y
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a) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 20.01.2021 r. z powodu niedotrzymania terminow

realizacji umowy przez WykonawcQ, Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rozwi^zania umowy

z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej

w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ustl umowy.

b) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 20.01.2021 r. z powodu innego niz wskazany pod

lit. a, a takze, jezeli w przypadku, o ktorym mowa pod lit. a, Zamawiaj^cy nie skorzysta z prawa

do rozwi^zania umowy, Zamawiaj^cy dokona inwentaryzacji prac oraz oceny ich zaawansowania

wediug stanu na dzien 20.01.2021 r. w oparciu o szczegolowy kosztorys inwestorski sktadaj^cy si? na

dokumentacj? projektow^.. Stosownie do powyzszego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty

wynagrodzenia calkowitego umowy (przy uwzgl?dnieniu zapiaty za dokumentacj? projektow^, nawet

w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzien 20.01.2021 r. prac przekroczyla poziom

procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.

Podstaw^ zapiaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu
nie pozniej niz w dniu 25.01.2021 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu

wskazanych w §8 ust. 3 umowy, b?dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 20.01.2021 r.,

a takze protokol zawieszenia robot.

Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajd^ odpowiednie

zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg terminu realizacji robot
budowlanych b?dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia

lub ust^ienia przeszkody, a wi?c po uzyskaniu przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych na rok

2021 na realizacj? umowy.

Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zapiaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio

postanowienia §8 umowy.

9. W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zamawiaj^cego do dnia 31.03.2021 r.,

Zamawiaj^cy rozwi^ze niniejsz^ umow? w zakresie niezreaUzowanej cz?sci przedmiotu umowy

z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zlozenia wypowiedzenia

na pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca

dopelni wszystkich wymaganych umow^ formalnosd.
10. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku

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

§5

1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiaj^cego za nadzor nad wykonatiiem niniejszej umowy,

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

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

2. Do przeprowadzenia odbioru i podpisania protokoiow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

Zamawiaj^cy upowaznia osoby wskazane w ustl. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch osob

sposrod wskazanych w ustl.

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,

w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokoiow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, s^: 1 , tel , 2.

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

4. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje co najmniej jedn^ osob% mog^c^ wykonywac samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^t uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh cieplnych, wcntylacyjnych, gazowych, wodoci^owych

A
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i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww.
uprawnien) do nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora to osoba petni funkcj? kierownika budowy.
Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia zarowno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, jak I wykonariia
robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob z uprawnieniami projektowymi, z uprawnieniami
w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osob
z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy
zachowaniu warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa,
w tym z ustaw^ z dma 15 maja 2015 r. o substancjach zubozaj^cych warstw? ozonow^
oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplamianych (j.t. Dz.U. 2019 poz.2158, ze zm.).

5. Wykonawca ustanawia na potrzeby niniejszej umowy kierownika budowy w osobie: ,
- nr uprawnien budowlanych: z dnia ,

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

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedlozyl Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^.ce
uprawmenia budowlane kierownika budowy oraz zaswiadczenie o wpisie na list? czlonkow wlasciwej
izby samorz^du zawodowego potwierdzaja.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
spelnienia przez nowego kierownika budowy wymagan okreslonych w niniejszej umowie w stosunku
do kierownika budowy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajacego.

7. Kierownik budowy zobowi^any jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, a takze prowadzic dziennik budowy, o ktorym mowa w §3 ust.21 umowy.

8. Nadzor autorski Wykonawca zobowiazany jest zapewnic w ramach wynagrodzenia niniejszej umowy
w calym okresie realizacji umowy.

9. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym.paragrafie, z zastrzezeniem ust.6,
dla swej skutecznosci wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia ziozonego drugiej Stronie umowy.

10. Wykonawca zobowi^any jest przediozyc Zamawiaj^cemu przed przyst^ieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^ braly udzial w realizacji
niniejszej umowy. O zmianach dotycz^cych wykazu osob Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac
Zamawiaj^cego bez zb?dniej zwioki, na pismie. Zmiana osob podanych w wykazie jest dopuszczalna
przy uwzgl?dnieniu wymogow niniejszej umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, iz wypeinia 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 niniejsza. umow^. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^

Zamawiaj^cego z art. 13 RODO.

*RODO - rt)t^orfic{di(eme Parhmeniu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
ftvycv(nych w fQvieiZ^u pn^etwarr^aniem datych osohonych i w sprame swohodmgo prt^eplym tafdch danych ora^^ uchylenia
(^rektyny95l46lWE (ogolne rospors(pd^enie o ochronie danych) fD:^. Ur^, UEL 119 ̂04.06.2016).

12. Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowia.zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 ust.l umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.
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§6

1. Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?t5rm

robotami budowlanymi oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem

przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i PoUtyki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz

rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca dopelni

obowi^zkow w zakresie wymagah dotycz^cych bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych

w PFU. Wykonawca zobowij^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren prowadzonych robot

pracownikom organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiaj^cego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materi^^ (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie

Zamawiaj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwis^zku z realizacj^ umowy.

3. Zamawiaj^cy przed rozpoc2?ciem przez Wykonawc? robot wskaze Wykonawcy pomieszczenie na

potrzeby budowy.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany jest uporz^dkowac teren budowy.

5. Materialy rozbiorkowe, w tym urz^dzenia demontowanej (dotychczasowej) klimatyzacji z parteru

i I pi?tra budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w tjmi rowniez odzyskany czynnik
chtodniczy, Wykonawca zobowi^zuje w ramach wynagrodzenia umownego wywiezc i zutyHzowac,

zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w szczegolnosci przy uw2gl?dnieniu wymogow ustawy

z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozaj^cych warstw? ozonow^ oraz o niektorych

fluorowanych gazach cieplarnianych (j.t. Dz.U. 2019 poz.2158 ze zm.). Wykonawca zobowij^zuje si?

niezwiocznie po utylizacji, przedlozyc Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji
zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

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

7. Zamiar rozpoc2?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wyl^czeniem mediow

zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga bezwzgl?dnie
wczesniejszego uzgodnienia z jedn^ z osob wskazanych w §5 ust. 1 umowy, tj. co najmrdej na 2 dni

robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robot.
8. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz

inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni
wartosciowe. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia
uzyte do wykonania umowy b?d^ spelnialy wymogi i normy okreslone w obowi^zuj^cych przepisach,

odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa

dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Na z^danie Zamawiaj^cego Wykonawca obowi^zany jest

dostarczyc wymagane dokumenty.

9. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach od

poniedzialku do niedzieli, przy czym wszelkie przebicia, przejscia, przewierty, i tym podobne

czynnosci emituj^ce wzmozony haias winny bye wykonywane mi?dzy godz. 18.00 a 6.00,

z zastrzezeniem, iz prace wykonywane w godzinach nocnych nie mog^zaklocac ciszy nocnej.

Wykonywanie robot w soboty lub niedziele wymaga zgloszenia takiego zamiaru przez Wykonawc?

Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni przed planowanymi robotami.

W godzinach pracy Slq.skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminowanie lub istotne
ograniczenie prac realizowanych przy ppmocy elektronarz?dzi, utrudniaj^cych prac? i obslug?

petentow Sl^skiego OW NFZ (nadmiemy halas i zapylenie).

r
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10. Wykonawca zobowi^zuje si? dostosowac sposob wykonywania umowy do powszechnie lub lokalnie
obowi^zuj^cych przepisow reguluj^cych kwestie zwi^zahe z przeciwdziataniem zagrozeniom,

w szczegolnosei zwi^zane z zapobieganiem, przeciwdziaianiem i zwalczaniem zagrozen
epidemicznych. Jezeli ww. okolicznosci b?d^ wymagaly wyposazenia osob bior^cych udzial

w realizacji umowy w dodatkowe srodki ochronne, w tym w specjalistyczn^. odziez ochronn%

Wykonawca zobowi^zuje si? wyposazyc te osqby w ww. srodki ria wlasny koszt.

§7

Wynagfodzenie tyczattowe - wynagrodzenie calkowite umowy

1. Wynagrodzenie caikowite nalezne Wykonawcy z tytuiu zrealizowania niniejszej umowy wynosi
zlotych brutto (siownie: zlotych brutto), w tym: zl netto

oraz 23% podatek VAT, zgodnie z zai^cznikiem nr 2 do umowy, z zastrzezeniem postanowien

§8 umowy.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem rycZahowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy

ziozonej w zamowieniu nr 9/pn/2020.

2. Wynagrodzenie caikowite umowy, o ktorym mowa w ust.l, zawiera wszelkie koszty niezb?dne
do wykonania zamowienia, w tym koszt dokiimentacji projektowej, maj^tkowych praw autorskich,
nadzoru autorskiego, urz^dzen, instalacji, robodzny, materiaiow, szkolenia, koszty zwi^zane
z dopelnieniem wymaganych obowi^uj^cym prawem formalnosci (np. uzyskanie decyzji
administracyjnej) oraz wszelkie inne koszty, a takze nalezne oplaty i podatki zwi^zane z realizacji
umowy. Koszt opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej obejmuje koszty wszelkich prac
projektowych niezb?dnych do wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac caloksztah prac wynikajicych z przedmiotu umowy za ww.

kwot? uwzgl?dniajici wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
realiziijic umow?, nie b?dde mogl domagac si? podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesH w chwiH
zawarcia umowy nie mozna byio przewidziec rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie. ryczahowe
umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.

4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych me
obj?tych niniejszi umowi bez odr?bnej decyzji Zamawiajicego. Kazdorazowe' odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

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

6. W przypadku ustawowego zwi?kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,
ceny netto uj?te w niniejszej umowie, winny zostac odpowiednip obnizone przez Wykonawc?, tak,
aby po uwzgl?dnieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie
wysokosc wynagrodzenia calkowitego umowy nie przekroczyla ceny oferty zlozonej przez

Wykonawc? w zamowieniu nr 9/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 wysokosd obowi^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki. Zmiana stawki
podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej,
w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejsda w zyde zmiany stawki podatku VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ust.1 umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?

oraz niektorych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1018 ze zm.).

\a
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§8

Warunki i terminy platnosci

1. Zapiata 2 tytulu realizacji niniejszej umo^ nast^i w dwoch cz^sciach, w formie polecenia przelewu,

w terminie do 21 dni licz^c od dnia dostarczenia Zamawiaj^cemu prawidiowo wystawionej faktury

VAT, na rachimek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem postanowien

w §4 ust.8, §4 ust.9 umowy, §12 ust.8 umowy.^

la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosd, o ktorym mowa w § 15 umowy dotyczy nastQpuj^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) - dotyctoi

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

umowy) nast^i po podpisaniu przez Zamawiaj^cego protokolu odbioru dokumentacji projektowej;

druga platnosc - w pozostalej cz^sci wjmagrodzenia umowy (poz. 2 zal^cznika nr 2 do umowy)

nast^i po wykonaniu calej umowy na podstawie protokol'u koAcowego oraZ' kosztoiysu

powykonawczego.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? dp wystawienia i" dostarczenia kazdej z faktur 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 rozwi^zania umowy z zachowaniem

zasad okre^onych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci

5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

4. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

5. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymariiu pisemnego

wezwania do zapiaty.

6. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

7. • Suma faktur VAT wystawionych z tytulu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc

wynagrodzenia calkowitego umowy okredonego w §7 ust.l umo^.

8. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzgl?dnic ponizsze dane, a takze — jezeli dotyczy- zapis

-  o mechanizmie podzielonej platnosci:

Nabywca:

Narodon^ Vundus^ Zdroma-f(^sied!^bii w Warsi^me

adres: ul. R' akomecka 26130, 02-528 Wars^awa,

NIP: 1070001057

Odbiorca i platnik faktur VAT:

ikiski Odd^at Wojewod^ki NFZ ̂  sied:^hq w Katomcach,
adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

9. Podstaw^ wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b?dzie wystawiona przez Wykonawc?

faktura VAT (odpowiednio za dokumentacj? projektow^ i za pozostal^ czesc przedmiotu umowy)

oraz:

a) odpowiedni protokol odbioru, w ktorym b?d^ wyszczegolnione elementy wykonane przez

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed upiywem 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 (fakturami) zakresu robot/prac

wykonanych zgodnie z umowami o - podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot/prac do wysokosci obj^tej platnosci^ kohcow^.

10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur^ VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9,

Zamawiaj^tcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przediozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiaj^cego
zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawcy wymagah, o ktorych mowa w ust.9, nie skudcuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do z^dania
odsetek.

11. Zamawiaj^cy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh

w przypadku w^tpliwosci dotycz^cych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

12. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT

(tzw. biala lista) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od
towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.).

§9
Platnosci na tzecz podwykonawcow

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawc? realizacji cz^sci umowy podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy przy uwzgl^dnieniu postanowieh §2 ust.l3 umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiaj^cego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujy:ego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrocic si? z z^daniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajy:ego.

3.- Zamawiaj^cy niezwlocznie po zgloszeniu zyiania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawc? o zydaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do

zgloszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczaj^c mu w tym celu termin nie krotszy niz

7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.
4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazaj^cych

zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiaj^cy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zaplaty lub

b) zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wi^tpliwosci co do wysokosci
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 zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^dania, o ktoiym 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 zlozy
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w trybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktotych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc

bezposredniej zapiaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyt^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

6. Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, b^dz skierowanej

do depozytu s^dowego, Zamawiaj^cy potr^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
7. Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawieraj^ce

szczegolowe uzasadnienie zaj^tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw i ushig realizowanych przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, prawidlowosci ich

wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie maj^cym wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci maj^cych wplyw na ty wymagalnosc.
8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^ienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej 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 jezeli 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 kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawcy lub Podwykonawcy,

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

odbioru przez Wykonawcy lub Podwykonawcy robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru

dostaw lub uslug.

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

Podwykonawcy bydzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu

opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy i bydzie

dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstaiych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ushig.

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

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

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

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

14. Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokryde wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpliwosd co do wysokosd
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosc nalezy si$, co uznaje si? za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowan^ kwot% zobowi^ania Zamawiaj^cego wzgl?dem

Wykonawcy.

15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu

platnosd bezposrednich jest ograniczona do wysokosd >^nagrodzenia calkowitego umowy,
o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy. Domagaj^c si? zaplatyj bezposredniej podwykonawca lub dalszy

y
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pod'^konawca wiriien przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy
o podwykonawstwo dla cz^sci zamowienia obj^tej zaplat^ bezposredni^. Zamawiaj^cy dokona

porownania kwot za zakres rzeczowy obj^ty zapiat^ bezposredni^ wynikaj^cych ze szczegotowego

kosztorysu inwestorskiego oraz szczegotowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiaj^cy w celu wyliczenia faktycznej naleznosci z lytulu zaplaty bezposredniej uwzglgdni roinic^

ptocentow2^ (%) pomi^dzy calkowitJt cen% w)mikaj^c^ ze szczegotowego kosztorysu inwestorskiego

a cen^ oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 9/pn/2020.

Jezeli kwota wynikaj^ca ze szczegotowego kosztorysu podwykonawcy tub dalszego podwykonawcy

b^dzie nizsza niz kwota wynikaj^ca ze szczegotowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl^dnieniu

ww. roznicy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy tub dalszego

podwykonawcy w wysokosd wynikaj^cej ze szczegotowego kosztorysu podwykonawcy tub dalszego

podwykonawcy.

Jezeli kwota wynikaj^ca ze szczegotowego kosztorysu podwykonawcy tub dalszego podwykonawcy

b^dzie wyzsza niz kwota wynikaj^ca ze szczegotowego kosztoiysu inwestorskiego po u\^gl^dnieniu

ww. roznicy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zaptaty w wysokosci wynikaj^cej

ze szczegotowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl^dnieniu ww. wspotczynnika.

16. Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy tub dalszemu

podwykonawcy tub koniecznosc dokonania bezposrednich zaptat na sum^ wi^ksz^ niz 5% wartosci

umowy moze stanowic podstaw^ do rozwi^zania umowy w sprawie zamowienia publicznego przez

Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §12 ust.l lita umowy.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowien publicznych nie naruszaja praw i obowi^zkow

Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy- i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow

art. 647^ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§10

Zabezpieczenie nale:^tego wykonania umowy

1. Wykonawca wniosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zt,

CO stanowi 5 % ceny oferty zlozonej przez Wykonawcy w zamdwieniu nr 9/pn/2020.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania

jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy,

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien

publicznych. Zamawiaj^cemu przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c
od dnia podpisania protokolu kohcowego. Pozostat^ cz^sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy

obowi^zany jest zwrodc Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady.

4. W okresach przystuguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sc^, Zamawiaj^cy nie

moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytutu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ito w okresie waznosci

zabezpieczenia.
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§11

Gwatancja i r^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie calosci
robot b^d^cych przedmiotem umpwy, w tym za dokumenty projektowe.

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu umowy, w tym na dokumenty

projektowe, wykonane roboty budowlane, w; tym instalacje oraz dostarczone urz^dzenia, a takze

na pozostaie elementy umowy, ktore mozna obj^c r^ojmi^ i gwarancj^. Bieg okresu gwarancji
i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu odbioru robot budowlanych, konczy

zas wraz z uplywem - miesi?cznego okresu gwarancji i r?kojmi za wady* licz^c od dnia

podpisama protokolu koncowego. * Itu ̂ stanie uptsany okres gwarangi i t^kojmi vgodnie ^oferowanym w ofercie
Wykonawy t(io^neJ w vpmowieniu nr9lpnl2020l

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne wady (bl?dy) w opracowanej w ramach niniejszej

umowy dokumentacji projektowej. Konsekwencje wad (bl?d6w), w tym rowniez finansowe, nie mog^
obci^zac Zamawiaj^cego. Wykonawca zobowi^zany jest do usuni?cia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiaj^cego, na wlasny koszt zarowno wad w dokumentacji, jak i wszelkich konsekwencji tych

wad, jakie wyst^i^ w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub w okresie r?kojmi za wady.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^:cemu najpozniej w dniu podpisania protokofa

odbioru kodcowego robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu

umowy. Warunki (w tym okres) 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.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplamego 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.

6. Wykonawca zobowi^zany jest dokonac wymiany na rzecz woln^ od wad w przypadku stwierdzenia

braku obiektywnej mozliwosci naprawy, b^dz w przypadku, gdy naprawa bytaby nieoplacalna

ekonomicznie.

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

a) czas reakcji na zgloszenie przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosci w dzialaniu klimatyzacji,

w tym urz^dzen i instalacji (czas fizycznego przyst^ienia do usuni?cia nieprawidlowosci) -

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

numer telefonu , dodatkowo potwierdzonego za posrednictwem poczty

elektronicznej na adres e-mail:

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

niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego (na pismie lub elektronicznie), pod rygorem uznania

zgloszenia dokonanego na kontakty podane pod lit. a za skuteczne.

Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania nieprawidlowosci lub innych problemow dotycz^cych

przedmiotu umowy w godzinach od 7.00 do 17.00, od poniedzialku do piq.tku za wyj^.tkiem dni

ustawbwo wolnych od pracy. Do biegu czasu reakcji nie wlicza si? sobot, dni ustawowo wolnych od

pracy, ani dni roboczych od godz.17.00 do 7.00.

b) czas usuni?cia nieprawidlowosci w dzialaniu klimatyzacji, w tym urz^dzeh i instalacji (czas

naprawy b^dz wymiany na rzecz woln^, od wad) - w terminie do 12 godzin licz^c od chwili

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

ustS i ust.9 niniejszego paragrafu.
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8. W sytuacji, gdy naprawa b^dz wymiana b^dzie wymagala sprowadzenia urz^dzenia, cz^sci b^dz innego
elementu klimatyzacji, Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy rozwazy odpowiednie
wydluzenie czasu naprawy b^dz -wymiany w stosunku do okreslonego w ust.7 lit.b), co zostanie

potwierdzone w drodze wymiany korespondencji e-mail.

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

Wykonawca zobowi^zuje si? najp6:zniej w dfugim (2) dniu licz^c od dnia przyst^ienia, dostarczyc
i uruchomic nieodplatnie urz^dzenie (b^dz c2?sc b^dz inny element) zast^pcze o par^etrach nie

gorszych od urz^dzenia (b^dz cz?sci b^dz innego elementu) naprawianego (wymienianego).
10. Dokonanie naprawy lub wymiany, a takze uruchomienie urz^dzenia (b^dz c2?sci b^dz innego

elementu) zast^pczego oraz jego demontaz po dostarczeniu i uruchomieniu urz^dzenia (b^dz cz?sci
b^dz innego elementu) naprawianego (wymienianego), zostanie stwierdzone przez Strony
protokolamie.

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

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedmiotu
umowy, Zamawiaj^cemu przysluguj^ nast?puj^ce uprawnienia:
1) jezeli wady zostanq, ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nadaj^ si? do usuni?cia,

Zamawiaj^cy moze odmowic dokonama 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 nadaj^ 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 obni^c wynagrodzenie - jezeli stwierdzone wady nie
uniemozliwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;
b) Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad
okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokosd okreslonej w §12
ust.l lita 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.

13. Czas reakcji Wykonawcy na zawiadomienie o wadzie ujawnionej w okresie r?kojmi za wady rozumiany
jako przybycie na miejsce ogl?dzin nie moze bye diuzszy niz czas wskazany w ust.7 lita niniejszego
paragrafu licz^c od chwili otrzymania mailowego zgloszenia od Zamawiaj^cego, dodatkowo
potwierdzonego teleforiicznie (adres e-mail oraz numer telefonu jak podany w ust. 7 lit.a.
Z dokonanych ogl?dzin Strony sporz^dz^ stosowny protokol.

14. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowiazan z tytulu gwarancji badz r?kojmi za wady, w tym
zwiazane z wymiana lub naprawa, usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow,
c2?sci, urzadzen), w tym z ewentualnym transportem, instalacja, uruchomieniem, ponosi Wykonawca.

§lla

1. Wykonawca zobowiazuje si? zapewnic biezaca sprawnosc klimatyzacji w ramach udzielonej gwarancji
oraz w caiym okresie jej trwania.

2. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania, Wykonawca

zobowiazuje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanej klimatyzacji, tj. do dokonywania
przegladow oraz konserwacji wszystkich zamontowanych w ramach umowy urzadzen i instalacji,
zgodme z zakresem i z cz?stotliwoscia wymagana w dokumentacjach techniczno-ruchowych oraz
w sposob zapewniajacy realizacj? uprawnieh wynikajacych z tych dokumeritacji, przy czym zastrzega
si?, iz Wykonawca w okresie p;warancji zobowiazany jest do wykonania przegladow i konserwacji
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klimatyzacji co 6 miesi^cy, co oznacza nie mniej nii 2 przegl^dy i konserwacje w okresie

kazdych 12 miesi^cy trwania gwaraticji.

3. Zakres przedmiotowy bezplatnego serwisowania klimatyzacji (tj. przegl^dow i konserwacji):

a) czyszcZenie jednostek wewn^trznych i agregatow zlokalizowanych na zewn^trz budynku

b) czyszczenie filtrow jednostek wewn^trznych,

c) dezynfekcja z zastosowaniem srodkow grzybobojczych i bakteriobojczych (wymagany atest

higieniczny na srodek),

d) kontrola cisnien w ukladach freonowych,

e) kontrola droznosci instalacji odprowadzaj^cej skropliny,

Q kontrola szczelnosci instalacji ukladu chlodniczego,

g) kontrola i czyszczenie wymiennikow ciepla,

h)- kontrola uktadu sterowania,

i) kontrola i uzupelnienie brakuj^cej ilosci czynnika chlodniczego,

j) regulacja urz^dzen.

Wykonanie czynnosci w ramach serwisowania klimatyzacji Wykonawca zobowi^zuje siq kazdorazowo

wpisac do rejestru GRO (Centralny Rejestr Operatorow) niezwlocznie po wykonanej czynnosci.

4. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie przegl^dow i konserwacji po godzinach pracy

Sl^skiego OW NFZ, tj. w godz. 16.00 do 7.00 lub w soboty calodobowo. Konkretny termin

wykonania kazdego z przegl^,d6w i konserwacji winien zostac kazdorazowo uzgodniony pirzez

Wykonawc? z jedn^ z osob, o ktorych mowa w §5 ust.1 umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uzgodnienie winno nast^ic za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§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% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1 umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwi^ze
umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce rozwii^zanie

umowy rozumiec nalezy raz^ce naruszenie 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, a takze

niezrealizowanie umowy w terminie do 20.01.2020 r.;
b) w wysokosci 50,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego

w §3 ust.1 umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 23 dni Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc

skorzystania z prawa do rozwi^zatiia umowy oraz naUczenia dodatkowo kary umownej okreslonej
w ust. 1 lita, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w §4 ust.8 lit.b umowy;

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

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

b) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu na usuni?cie wad

okreslonego na podstawie §11 ust.l2 pkt 1 lub pkt 2 umowy;
c) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na

podstawie §11 ust.l2 pkt 3 litb umowy;

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

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

Q w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

^ w wysokosci 100;00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy p podwykonawstwo lub jej zmiany;

h) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty (§2 ust.ll) wyma^nej przez Zamawiaj^cego;

i) w wysokosci 500,00 zl za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
obj^tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez

Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi

umowa;

j) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu .o umow? o prac? danej osoby

wykonujacej cz3mnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy; ,

k) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,

o ktorych mowa w §3 ust.23 lit. a, b lub c, badz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie

wyjasnien, o ktorych mowa w §3 ust.23 lit.d.

2. W przypadku, gdy wysokosc naliczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l lit. b-k

osiagnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiajacy jest uprawniony

do tozwiazania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust.l lit.

a.

3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwatda do
zaplaty. W razie opoznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia w zaplacie kary,

Zamawiajacy moze potracic nalezna mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosci Wykonawcy, jaka ma on w stosunku do Zamawiajacego (w tym w szczegolnosci

z wynagrodzenia).

4. Zaplata kary przez Wykonawc? lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych

zobowiazah wynikajacych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ustl lit. f,g,h Zamawiajacy 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 wyznaczonym terminie

Zamawiajacy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ustl lit. f,g,h.
6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj?tych przedmiotem umowy

innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, Zamawiajacy nalicza kar?

umowna zgodnie z ustl lit.i oraz wzywa Wykonawc? do usuni?cia takiego podmiotu w wyznaczonym

terminie. W przypadku nieusuni?cia w tym terminie Zamawiajacy nalicza ponownie kar? umowna

zgodnie z ustl lit.i oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni?cia.
7. Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

8. Rozwiazanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast?puje z chwila ziozenia

Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwiazaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwiazania

umowy. W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca otrayma wynagrodzenie jedynie za faktycznie
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wykonany zakres umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporz^dzonego w opardu
o inwentaryzacje robot. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczen
z tytuiu gwarancji i r^kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

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

10. W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^ania umowy i naliczenia kary umownej okredonej w ust. 1
lit.a niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tytulu rozwi^zania umowy.

11. Sankcja w postaci k^ umownej zostaje wyl^czona:

1) w przypadku wyst^ienia okolicznosd sily wyzszej wrozumieniu przyj^tym wdoktrynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego skutkom), takich jak w szczegolnosd wojna, katastrofalne dziaiania przyrody, zamieszki
uliczne, a takze

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

- o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego napismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje
si^ Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jego wplywu na wykonanie umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego
pracownikow lub osob trzecich w zwi^ku z wykonywanym przedmiotem umowy, w tyrh z robotami

budowlanymi. W d^ 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarda umowy Wykonawca obowi^zany jest
przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie. ubezpieczen waznych w okresie

obejmuj^c^m okres realizacji umowy:

w zakresie ubezpieczen budowalnych, gdzie sum? ubezpieczenia stanowi kwota w wysokosd nie

nizszej niz kwota brutto, o ktorej mowa w pkt 2 zal^cznika nr 2 do umowy;

w zakresie odpowiedzialnosd cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosd i posiadanego mienia do
sumy gwarancyjnej 1.000.000,00 zl; OC ma zawierac rozszerzenie OC za podwykonawcow, jezeli

Wykonawca b?dzie korzystal z podwykonawcow przy realizacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufno^ci w NFZ

1. Osoby Horace udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy

nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego

w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiizan z tytulu gwarancji

i r?kojmi za wady, zobowi^zane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych

Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych

osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakde realizacji umowy niezaleznie od form

przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez

przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujic obowiizki wynikajice z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?d^ Strcpami Umowa o zachowaniu

poufnosd w NFZ stanowi^ca zalacznik nr 3 do ninifejszej umowy.
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2. Ujawnienie informacji poufnej, a ■ takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania

poufnoki, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnoki w NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^
przeslanki do ziozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufiiosci w NFZ, a takze do

. powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
stanowi zai^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
przez Wykonawcy jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
w obowi^zuj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych
informacji oraz ich zrodta.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^c^. RODO oraz ze wypeinil
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku, gdy
obowi^zek taki spoczywa ria Wykonawcy.
*RODO - ro^or^d^enie Parlamentu B' uropejskiego i (UHj 20161679 dnia-27 kmetnia 2016 r. uf sprame ochrony osob
ftsycv^ych w v(wi(V(ku prs^etivan^aniem danych osoboaych i iv sprame ■ swohodnego prv^epiyivu taJdch danych orafi^ uchyknia
dyrektyny 95j46(9^ (ogolne rospor^ds(eme o ochronie danych) (D^. Ur^. UE L.119 ̂  04.05.2016).

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

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,

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

§15

Mechanizm podzielonej platnosci - jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy ^piatnosciach bezgotowkowych
- polecenie przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych
w zal^czniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U.2020 poz.
106 ze zm.).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci
w systemie podzielonej platnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc?
fakturach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym - rachunek VAT.

§16

Okolicznosci zwi^zane 2 COVID

1. Strony Umowy, w trybie art. 15r ustawy o szczegolnych rozwi^zaniach zwi^zanych z zapobieganiem,

przeciwdzialaniem i zwaJczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi

sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), niezwlocznie wzajemnie

informuj^ si? o wpiywie okolicznosci zwi^anych z wyst^ieniem COVID-19 na nale^e wykonanie

tej umowy, o ile taki wplyw wyst^il lub moze wyst^ic.

23
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2. Zamawiaj^cy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwi^zane z wyst^ieniem COVID-19, o ktorych mowa
w ust. 1, wplywaj^ na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgpdnieniu z Wykonawc^ w trybie art. 15r ust.4
cyt. ustawy, o ktorej mowa w ustl, dokonuje stosownej zmiany Umowy, w sposob zgodny z art. 15r
cyt. ustawy.

§17
Postanowienia koncowe

1. Umowa nimejsza zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznla 2004 r. Prawo zamowien pubKcznych.

2. Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z uwzgl^dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.

3. Przez dm, o ktoiych mowa w nimejszej umowie, nale^ rozumiec dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za
wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Kodeksu cywilnego.

Sprawy spome b?da rozpatrywane przez S^d wiasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego (Katowice).
Umow? nimejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

ZAMAWIAJ^CY WYKONAWCA

T^alacvniki do imowy:
3) Zaiqc:(iiik nrl do umay - Opisprv(edmiotu umotty
4) Zalqc^ik nr 2 do umony ~ Kalkulaga cenowa

5) Zal(ict(nik nr 3 do umony — Umom o i^achowaniupoufnosci w NFZ
6) Zaicic:(iiik nr 4 do umony - Klaui^la tnformayjna dot. pr^^eitvaiz^nia danych osobouych wra^ wvprom ostviada^nia o s(pbom(is(anm

do t^achowaniapoufnosci
7) Zainct^tnk nr 5 do umony ~pelnomocnictwo ̂ e^li dotyciy)

KIEROWNIK

D,u.lu Pl.nc.wumi> i An.li/. Ek«no™c/.ny>:hSlaskieftO Oil(l7.iaJu Wojewodzkicgo
[4,dpfrK^iclus/u ZUrow.ia w Kalow.cncli mgr 7 ̂resa Uzdowsf<a

■zyszwf Wojcik
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UWIQWA O ZACHOWANIU POUFNOSCi W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — 6l^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzibq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:
Pana Piotra Nowaka - Dyrektora 6l^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziata:

na podstawie petnomocnictwa nr z dnia , zwanym daiej
„Zarnawiajqcyrn"

a

z siedzibq w adres: wpisanym
do prowadzonego przez pod numerem

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

w imieniu ktorego dziata:

-  , zwanym daiej „Wykonawcq",

0 tresci nast^pujqcej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia ktorej przedmiotem

Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych polegaj^cych na modernizacji

instalacji klimatyzacji na parterze oraz I pi^trze budynku biurowego w Katowicach

przy ul. Kossutha 13 - budynek A, zwanej daiej „umowq podstawow^", Strony w ceiu

wtasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych wzajemnie w trakcie reaiizacji

umowy podstawowej postanawiaj^, co nast^puje:

§1

liekroc w niniejszej umowie uzyte zostajq wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszeikie informacje iub dane, na pismie iub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatainosci Zamawiaj^cego iub

przedsi^wzifc Zamawiaj^cego zwi^zanych z reaiizacji umowy podstawowej,

2) wszeikie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicieiami Stron w zwiqzku

z reaiizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie

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

Nie stanowii informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si

powszechnie znane iub jawne.

i/l
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§2
1. Z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiqzuje si? do;

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie
od formy, w jakiej zostafy mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej
wspolpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

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

Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyfqcznie osobom biorqcym udziat
w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s^

niezb?dne dia prawidtowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,
0 poufnym charakterze udost?pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,

pouczenia ich w sprawie traktowania tych informacji jako poufnych oraz odebrania

od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na takq czynnosc pisemna zgoda iub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezb?dne w zwiqzku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajqcy zobowiizuje

si? do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom bior^cym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okaisi upowaznienie Zamawiajqcemu do udziatu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego Iub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu Iub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawierajicych jakiekoiwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b?dicymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiajicego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowiqzkow dotyczicych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

kar? umownq w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi?c tysi?cy 00/100 ztotych/

za kazdy przypadek ujawnienia informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajqcego,

w terminie do 14 dni liczic od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst?pujqce po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowi^zujqce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru

^ Strona2z 5 ^
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okreslonego w zat^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia
Wykonawca zobowiqzuje si^ ztozyc Zamawiaj^cemu przed przyst^pieniem do
faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob^. Obowi^zek powyzszy
dotyozy w rownym stopniu osob wykonujqcych czynnosci zwiqzane z wypetnianiem
zobowiqzah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiajqcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,
Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu tytutem kary umownej kwot? 1.000,00 ztotych
/stownie: jeden tysi^c 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. t^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 ninlejszego
paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pi^cdziesi^t procent/

wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.
6. Zamawiaj^cy zastrzega soble prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania za zawinione wyt^cznie przez Wykonawcy ujawnienie informacji
Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar§ umownq, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowanq z tego tytutu, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 ninlejszego paragrafu.

7. Odpowledziainosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawlaj^cego przez caty

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni^ciu,

a  takze w okresie gwarancji I r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw? prawn^

(tak kontraktowq, jak i deilktowq) i przyczyn? tej odpowiedzlainosci, ograniczona jest

do szkod rzeczywistych. Ograniczenle i wyt^czenie odpowiedzlainosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umysinej;

b) Innych przypadkow okresionych bezwzgi^dnie obowiqzujqcymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowl^zanl przez Wykonawcy do przestrzegania zobowi^zah wynlkajqcych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zanla okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowiqzuj^cych przepis6w

prawa.

2. Jezeil Wykonawca zostanie zobowiqzany na mocy prawa iub wezwania s^du b^dz

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonanlem ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiqzany na mocy obowiqzuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du

iub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wytqcznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszeikich uzasadnionych srodkow maj^cych

na celu upewnienie si§, ̂ e informacje Poufne sq trakt9Yvane jako poufne.

pna 3 z 5
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§4

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

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obovyiqzywania umowy podstawowej, ztym

ze zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czaj^c pkresu gwarancji i rpkojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgodp na to, ze nie bpdzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego iub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygnipcie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgipdu na siedzibp Zamawiajqcego sqdowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieureguiowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywiinego oraz inne obowi^zujqce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

-Zatqcznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integrain^ czqkc.

§10

Niniejsza umowa sporzqdzona zostata w trzech jednobrzmi^cych egzempiarzach,

z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzempiarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

jonkA^ 5
A  j mgr Te 93^Uzdo-Jifsl'a
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Zatacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujqc w dniu Wykonawc? podczas
realizacji umowy na zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych polegajqcych
na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz 1 pi^trze budynku

biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A, z uwagi na

udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuj^ si^ do;

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

w jakiej zostafy mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wylqcznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzane z realizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

mgr /e \ \\

KOORDYNATOR
ds. Zintegrowanego Systemu Zarz^dzanio

Zdrowia w Kalowicuch
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Zal^cznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
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Zgodnie z art. 14 ust. I i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporzqdzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje;

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si^ Pahstwo
skontaktowac w nast^puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby adminlstratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc4 platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

K  if.Ti. . - .. —^

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez i^l^sld Oddziat Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac sif z Inspektorem Ochrony Danych w nastfpuj^cy 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

Panstwa dane osobowe b^d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 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 9/pn/2020,
w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzonego zgodnie
z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony
informacji udost^pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.

0DBIORCY DANYCHfOSOBO^GHl

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadajqce upowamienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego. Dane osobowe mogq zostac
przekazane podmiotom, z ktoiymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego

If ZRODLOI KATE(S<DRIE DANYEHTsOBOWYGH
Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli

w trakcie post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
l^S5fIADAN\'CH...

Panstwa dane osobowe b?dq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb^dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

,  »,v ^ * *. -. .»•. ^ .II*.

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczq przysluguje:
■ prawo dost^pu do tresci swoich danych;

■ prawo do sprostowania danych;
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■ 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^dan zostanie indywidualnie rozpatrzone. zgodnie z RODO.

SWOMiACJA Q^miOGUTO ^'1

Podanie przez Panstwa d^ych osobowych jest niezb?dne dia realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.

mFORMACJA W^ZiCKRESIE^ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZM

jORAZ PROFILQWAI^
Panstwa dane nie poshi^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imi^ i naswisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dIa 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, zobowiqzuje
si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlariych polegajqcych na
modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I pi?trze budynku biurowego w Katowicach
przy ul. Kossutha 13 - budynek A, w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasni?ciu lub
rozwi^niu umowy, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowoic, data czytelny podpis

\ strona

'TJP ■ ■

wgrTe\ese'uzdo-jrsl'a



Nr zamowienia; 9/pn/2020 wzdr informacji, o ktorej mowa w art. 91 ustSa pzp

oraz podzielona piatnos6

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

1) nie prowadzi* do pdwstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego. zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towardw i ustug. W zwiqzku z niniejszym vyskazuj^

ponizej:

a) nazw? (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

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

netto;

II. Informuj^, Iz zaptata winna zostac dokonana:
•kit
w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej platnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^puj^cych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zat^cznik, zawieraj^cy wykaz towarow lub ustug)

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

Imi§ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

IvW bad?

ffjgr T9f\ '^Uzdowska



Nr zamowienia: 9/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Finna:

Adres:

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

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn., zaprojektowanie i wykonanie

robot budowlanych polegaj^cych na modemizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz

I pi^trze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A, prowadzonego

przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki, oswiadczam, co nast^puje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem pra\mym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ie zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien puhRcznych ■ i^astosowanie podstawi

wyklua^enia sposrod nymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustany P;p).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki
wystarczaj^_ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podj^cie 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 upiyn^i okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 9/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,

o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien publicznych, podjqjem nast?pujq_ce srodki naprawcze:

2)

a) Oswiadczam, iz spelniam warunek udziahi w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych
lub zdolnosci kredytowej).

Wykonawca winien spetnic warunek dotycz^cy sytuacji finansowej polegaj^cy na wykazaniu posladania
srodkow finansowych w wysokosci co najmniej 200 000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie
nie mniejszym niz 200 000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uptywem terminu
skladania ofert.

b) Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 litb SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy
na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia, dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie przynajmniej 1 Qednej) roboty
budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu klimatyzacji VRF/VRV
o wartosd nie mniejszej niz 100 000,00 zi brutto, obejmuj^ca nie mniej niz 10 pomieszczen, w ktorych
zainstalowano ww. system klimatyzacji.

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

X



Nrzamowienia: 9/pn/2020 wzor oswiadczenia; o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

11. O^WIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SI^
WYKONAWGA*

*jezeli dotyczy

1) Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunku udzialu w postepowaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego wpkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ polegam na sytuacji finansowej (pbsiadanie
srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej) nast^puj^cego podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/iitma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powohije si? na sytuacj?
finansow^ podmiotu

2) Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunku udziaiu w post?powamu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej

(posiadanie wymaganego doswiadczenia) nast?puj^cego podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/fitma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

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

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktorych zdblnosc zawodow^
(doswiadczenie) powotuj^ si^ w niniejszym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia
z post^powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp, oraz,
ze podmiot/ podnuoty te speiniaj^ w zakresie, w jakim powoiuj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^,
warunek udziaiu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upekiomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

mQf T&^qs8 Uzdf-'



Nr zam6wienia; 9/pii/2020 wzor oswiadczenia - grupa kapitatowa

O^WIADCZENIE O PRZYNALEZNOScI ALBO BRAKU PRZYNALEZNO^CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

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

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

Przez grup^ kapitaiow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,
ktorzy s^. 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 zaprojektowanie i wykonanie robdt

budowlanych polegaj^cych na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I pi^trze
budynku biutowego w Katowicach pr^ ul, Kossutha 13 - budynek A,

I. oswiadczam, iz Hie nalezy do tej samej gmpy kapitalowej, o ktorej- mowa

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

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

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

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym Wykonawcq. nie prowadzq. do zaklocenia konkurencji w post^powaniu
o udzielenie zam6\wenia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

wgr terbsa Uzdowska


