
Nr zamowienia: 15/pn/2020 formularz oferty
PO ZMIANIE

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

Narodo'tvy Fundusz Zdtowia
Sli^ski Oddzial^ Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adtes:

Numer KRS: /jeieli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP;

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: QezeU jest), telefon: fax:

Ni rachunku bankowego Wykonawcy, na ktoiy Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwtocid wadium:

/dotyczy wadium wniesionego wpieni^dzu/

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

rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno - biurowego Sli^sldego OW NFZ w Katowicach

przy ul. Kossutha 13, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia,

zgodnie ze Specy&acj^ Istotnych W^nkow Zamowienia, za cen^ kosztorysow^ oferty:

zl bnitto (cena btutto)

VVi^AGAl

Patrz pkt XXI 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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Na ww. cen^ sktada si^ wynagrodzenie ze szczeg(^owych kosztoiysow ofertowych tj.

zi brutto oraz

la. wjmagrodzenie za czynnosd polegaj^ce na zabezpieczeniu budowy przed kradziez^ wlamaniem, b^dz innymi

negatywnymi skutkami pozostawienia budowy bez opieki, po dokonaniu odbioru koncowego robot

budowlanych:

zlotych brutto za 1 dzien, tj ziotych brutto za 60 dni,

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac caly przedmiot umowy w terminie do 310 dni licz^c od dnia

przekazania Wykonawcy frontu robot, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastxzezeniem

pozostalych postanowien umowy. W terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym uwzgl?dniono termin 30 dni

na dokonanie odbioru administraq^nego (decjrzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu).

Zamawiaj^cy przekaze Wykonawqr front robot w terminie do 3 dni roboczych Ucz^c od dnia zawarcia umowy.

Przekazatiie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony Protokolem przekazania frontu robot.

Wykonanie calego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone Protokolem koncowym.

Protokol koncowy zostanie podpisany niezwlocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac caiosc robot budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, zwanym dale] rowniez „Harmonogramem", w terminie do 280 dni licz^c od dnia przekazania

Wykonawcy front robot, co zostanie potwierdzone Protokolem odbioru robot budowlanych.

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

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia 60-miesi?cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady

przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane

materialy i urz^dzenia, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore mozna obj^c gwarancji lub r?kojmi^ za

wady, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

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

budowlanych, konczy zas wraz z uplywem 60 miesi^cy licz^c od dnia podpisania protokolu koncowego.

4. Oswiadczamy, ie akceptujemy warunki piatnosci okreslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ±e uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania oferty

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ie zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobylismy informacje

niezb?dne do przygotowania i ztozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku
wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz

obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy

o zachowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru
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naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast^puj^cej cz?sci

zamowienia *:

Lp. Cz?sc zamowienia Fitma Podwykonawcy

* wypeinid tylko w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy/6w wskazuj^c
czfsc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamietza powietzyd podwykonawcy oraz fitm^

podwykonawcy/6w.

9. Oswiadczamy, 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. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac* na zasobach

innego podmiotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci technicznej (posiadanie wymaganego doswiadczenia).

10a. OSwiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac* na zasobach

innego podmiotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego doswiadczenia).

* niepotrzebne skreSIic. Wprzypadku polegania na sytuacji Gnansowej lub zdolnosci technicznej lub zawodowej

innego podmiotu lub podmiotdw, Wykonawca udowodni, iz realizujqc zamdwienie b^dzie dysponowat
niezb^dnymi zasobami tego podmiotu lub podmiotdw, w szczegdlno&ci przedstawiajqc zobowi^zanie 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 dzien zawarcia umowy.

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

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

13. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufiiosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
^Vkonawc?.

Ck 1/
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My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ziozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego - zamowienia nr 15/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,
zobowi^zuj? sig/zobowi^zujemy si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej b?dzie Robota budowlana -rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno -

biurowego ̂ l%skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, w okresie realizacji zamowienia,
a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

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

umowy.

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

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

zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
*zaznac2y6 podpunkty dotycz^ce Wykonawcy
Osoba/osoby upowa:znione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu:

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowainienia do reprezentowania Wykonawcy/

15. OSwiadczamy, ii nalezymy/nie nalezymy* do grupy malych lub srednich przedsi?biorstw.
* niepotrzebne skreslic
Dejinigq nialego ora^ sredniego pt^dsiibiony, a taki^ ffiikroptT(edsiibiory ^awiera ustawa dnia 06.03.2018 r. Prasvo prr^dsiibiorcow
(Df^U. 2019.1292). 7.godnie ^^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt3 tyt. ustaay u^tewustame okresknia os(nact(^(^
1) mikroprzedsi^biorca - pr^dsiibiorct, ktoiy w co tiajmmej jednym roku dwoch ostainich lot obrotovych spelnial iqcspie nastspujeice
warunki:

a) v^trudnial mdnioroa^nie mniej ni^ 10 pracomikow oms^
h) osiqgtKii roa^y obrdt netto spm^da^ tomrow, nyrobow / uslug orav^ operagifinansoaych nkpri^kract^jciiy romomrtoici w i(loych 2
milionow enro, lub sumy aktywowjego bilansu spor^pd^nego na koniecjednego tych lat nie prr^krociyfy rownowartosci w ^otych 2 milionow
euro;

2) maty przedsi^biorca • prs^edskbiorc^, ktdry u> co najmniej jednym roku ^ dmch ostaimch lat obrotonych spelnial IcicsQiie nast^ujqce
warunki:

a) ^(atrudnial sredniorocsQiie mniej ni^ 50pracownikow orar(^
b) osic^gnql rocnrny obrot netto :(e sprydaiy torvarow, nyrobow i uslug operagifinansouych niepre^ekracr^ajeiy romowartolci w ^lotych 10
miliondw euro, lub sumy akywow jego bilansu spors^de^pnego na koniec jednego ^ tych lat niepriykroctyly romoivartoici w c^loych 10 milionow
euro • i ktoiy nie jest mikropreredsiibiorccu
3) dredni przedsipbioTca - prs^dskbiorci, ktoiy w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotouych spelnial lucirnie nast^ujuce
warunki;

a) s;atrudnial iredniorocs^nie mniej ni^250pracownikdw oras;^
h) osictgncil roc^y obrot netto up sprydasy towarow, nyrobow i uslug oras;^ ^ operagifinansouych nieprtykracttajqiy rownowartoici w sjotych 50
milionow euro, lub sutty aktywowjego bilansu sponyidspnego na koniec jednego z tych lat nieprykrocyly rownowartosci w sjoych 43 milionow
euro

• i ktoiy nie jest mikroprzedsiibiorcn ani malym prvydsiibiorcq.

IK
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16. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^^em informacji zawartych na stronach

.,*** ktore stanowi^ tajemnic^ przedsi^biofstwa w rozumieniu przepisow ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga. zostac udost^pnione innym podmiotom.

Zamawiaj(ig u:(pa infomatje tajemnici pr^edsi^biorstiva w prtgpadku, Wykonawca nie podpiej nis^

w terminie skiadania ofert t^astrv^gl, nie mogci one lyc udosi^niane ora;^ i^kav^i, i^ ̂astr^^one injomage stanomq, tajemnici

prc^edsiihiorstwa. Brak dopeinienia ww,. nymagan o^nacc^t bidtje, i^ Wykonama nyra^ sgodi na udostipnienie caiej tresci ofery

wras^ ̂  c(alqppiikami a tak^e wsaystkich informagi i dokumentow skiadanych w trakciepostipomnia.

uypeinic wprypadku c^astrs^i^nia tajemniypr^edsiibiorstwa

17. Zal'^cznikami do niniejszego fomiularza oferty nast^puj^ce 'wypelnione fonnularze/

os^adczenia/dokumenty:
1) szczegolowe kosztorysy ofertowe (1 kompletny egzemplarz)

2) formxdatz opis przedmiotu zamowienia

3) formularz opis rownowaznosd - jezeli dotyczy

4) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc

5) o^adczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

6) pisemne zobowi^zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia - jezeli dotyczy

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

8) , inne - jezeli dotyczy

Uwag-a!

-  oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Wykonawca sktada w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp na stronie intemetowej www.nfz-katowice.pl;

-  formularz wykaz robot budowJanych wraz z dowodami sMadanyjest na wezwanie Zamawiajqcego,

o ktdrym mowa w art. 26 ust.2pzp (patrz SIWZ);

-  formularz wykaz osob sktadany jest na wezwanie Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2

pzp (patrz SIWZ).

-  informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczfdnodciowo-kredytowej sMadana jest na wezwanie

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

-  dokumeni potwierdzajqcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem. zamowienia na sum^ gwarancyjnq
okreslonq przez Zamawiajqcego skfadany jest na wezwanie Zamawiajqcego, o ktdrym mowa wart.

26 ust.2pzp (patrz SIWZ).

Imi^ i nazwisko upelnomocmonego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

mgr Terei
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana - rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno -
biurowego Slqskiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie
z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.

Przedmiot zamowienia obeimuie:

- rozbudow? z nadbudow^ budynku administracyjno- biurowego Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ
w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

- przekladk^ sieci elektroenergetycznej sredniego napi^cia poza obszar kolizji w zwi^zku z planowan^
rozbudowq istniej^cego budynku administracyjno-biurowego.

II. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si§:

1) niniejszy formularz opis przedmiotu zamowienia wraz z harmonogramem;

2) dokumentacja projektowa autorstwa Pracowni Projektowo-Wdrozeniowej SABUD:
a) projekt budowlany autorstwa Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa SABUD Andrzej Szydlowski,

43-309 Bielsko-Biala, ul. Edwarda Zaj^czka 11,
b) projekty wykonawcze:
- projekt wykonawc^ - zagospodarowanie terenu - architektura
- projekt wykonawczy - konstrukcja,
- projekt wykonawczy - instalacje sanitame wraz z projektem przyl^cza kanalizacji deszczowej
- projekt wykonawczy - instalacje elektryczne
- projekt wykonawczy - instalacje niskopr^dowe
c) projekt budowlany - branza energetyczna: Budowa przekladka sieci elektroenergetycznej

sredniego napi?cia poza obszar kolizji w zwi^u z planowan^ rozbudow^ istniejqcego budynku
administracyjno-biurowego sl^skiego oddzialu wojewodzkiego NFZ w Katowicach

d) przedmiary robot;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, w skrocie: STWiOR, w tym:
a) Cz^sc Architektoniczno -Konstrukcvina:

SST-00 Wymagania ogolne
SST -01 Roboty przygotowawcze
SST-02 Roboty rozbiorkowe
SST-03 Roboty ziemne
SST-04 izolacje przeciwwilgociowe
SST-05 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
SST-06 Roboty murarskie i murowe
SST-07 Okladziny oraz tynki wewn^trzne i zewn^trzne
SST-08 Podlogi i posadzii
SST-09 Plytki ceramiczne
SST-010 Elementy z plyt kartonowo-gipsowych
SST-011 Roboty malarskie
SST-012 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST-013 Roboty w zakresie slusarki
SST-014 Roboty w zakresie izolacji dzwi^koszczelnych
SST-015 Roboty w zakresie izolacji termicznej
SST-016 Roboty dekarskie
SST-017 Wykonanie prac pokrywczych
SST-018 Roboty przy wznoszeniu rusztowah

1
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b) Czesc przvt^cza:

SST-S-00 Wymagania ogolne
SST-S-01 Roboty w zakresie przyl^cza wodoci^gowego oraz kanalizacji ogolnospiawnej i deszczowej
SST-S-02 Roboty w zakresie przyl^cza do sieci cieptowniczej

c) Czesc sanitama:

SST-S-00 Wymagania ogolne
SST-S-01 Roboty w zakresie wewn^trznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej
SST-S-02 Roboty w zakresie wewnftrznej instalacji centralnego ogrzewania
SST-S-03 Roboty w zakresie wewn^trznej instalacji wentylacyjnej mechanicznej
SSt-S-04 Roboty w zakresie instalacji klimatyzacyjnej

d) Czesc planu zaeospodarowania terenu:

SSD-00 Wymagania ogolne
SSD-01 Roboty pomiarowe
SSD-02 Usuwanie powtoki gleby
SSD-03 Roboty w zakresie ksztaftowania terenow zielonych
SSD-04 Profilowanie i zag^szczanie podloza
SSD-05 Podbudowa z kruszywa - wymagania ogolne
SSD-06 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
SSD-07 Roboty w zakresie ro^ych powierzchni
SSD-08 Kraw^zniki i obrze^ betonowe
SSD-09 Roboty w zakresie malej architektury

Instalowanie systemow alarmowych
Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych (SAP)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn^trznych:
- roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
- roboty w zakresie montazu opraw, osprz^tu, urz^dzeh i odbiomikow energii elektrycznej

4) decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1230/2020 z dnia 02.09.2020 r. - zatwierdzenie

projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?,

5) decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1286/2020 z dnia 10.09.2020 r. - zatwierdzenie

projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?.

Uwaga!

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

Opis przedmiotu zamowienia okreSia standardy jakoSciowe, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a pzp.

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

UWAGA!

»Wykonawca sktadaj^c ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest
zobligowany zal^czad do oferty pozostalych dokumentow okreslonych powyzej w pkt II.

Ok
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UWAGA!

Wykonawca winien uwzgl^dnid w przedmiarze robdi branzy elektrycznej bezzhalogenowy przewod RS48S

tj. 2x2x0y22l=2l0m wpoz* 97-100,

ni. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiajqcego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (w tym Harmonogramem
rzeczowo-finansowym) oraz wzorem umowy, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz
zgodnie z obowi^j^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem
obowi^zuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiotu zamdwienia.

IV. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, Wykonawca zobowi^2mje si?, iz przedmiot zamowienia
wykona przy udziale osob posiadaj^cych wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot
budowlanych obj?tych zamowieniem przy zachowaniu warunkow wskazanych we wzorze umowy oraz
zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

V. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowi^je si?
przedlo^yc Zamawiajqcemu dokumenty potwierdzaj^ce uprawnienia budowlane kierownikow budowy,

kierownika robot oraz zaswiadczenie o wpisie na list? cztonkow wlasciwej izby samorz^du zawodowego

potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie z okreslonym terminem wamosci a takze posiadanie aktualnego

ubezpieczenia OC.

VI. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie

urz^dzenia, materialy i instalacje oraz inne elementy u^e do wykonania przedmiotu umowy b?d^

fabrycznie nowe i w pehii warto^ciowe oraz pochodz^ce z legalnego zrodla. Materialy i narz?dzia uzyte

do wykonania przedmiotu umowy musz^ odpowiadac wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, posiadac wymagane certyfikaty, swiadectwa dopuszczen lub deklaracje

zgodnosci. Wyroby budowlane (wbudowane w obiekt budowlany), szczegolnie istotne dla

bezpieczenstwakonstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego b?d^ posiadaly dokumenty potwierdzaj^ce ich

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

Zamawiaj^cego w trakcie realizacji umowy Wykonawca obowi^zany jest okazac w stosunku do

wskazanych materialow inarz?dzi certyfikat zgodnosci z Polsk^ Norm% normami UE lub aprobat?
technicznq.

VII. Wykonawca zobowi^uje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach oraz na terenie obj?tym

robotami budowlanymi oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem

przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. Nr 169, poz. 1650) oraz rozporz^dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ze zm.). Wykonawca dopehii obowi^ow w zakresie
wymagan dotycz^cych bezpieczenstwa i higieny pracy wynikaj^cych z obowi^zuj^cych w tym zakresie

przepisow.

VIII. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca, najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca

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

podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu o^wiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego

zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktdrych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na
3
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podstawie umowy o prac§, 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 zatrudnionych na podstawie umowy o prac§ wraz ze wskazaniem wykonywanych
przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?, dokJadne okreslenie podmiotu sktadaj^cego
oswiadczenie, dat? ziozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

IX. Wykonawca zobowi^zuje si? przedio^c Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty wymagane
do dokonania odpowiednich zgloszen do Urz?du Dozoru Technicznego ( dalej jako „UDT")
oraz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej jako „PINBUD"). Wykonawca
zobowi^zuje si? do dokonania wszelkich czynnosci zwi^zanych ze zgioszeniem do UDT we wspolpracy
z Zamawiaj^cym. Czynnosci zwi^anych ze zgloszeniem do PINBUD dokonuje Zamawiaj^cy
we wspolpracy z Wykonawcy.

X. Wykonawca oswiadcza, iz przygotowuj^c ofert? uwzgl?dnil takze ponizsze:
W zakresie telewizji przemyslowej CCTV: rozbudowa istniej^cego w budynku glownym Sl^skiego OW

NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 systemu monitoringu wizyjhego VDG Sense PRO winna

nast^pic scisle w zgodzie z dokumentacj^ projektow^.

W zakresie kontroli dost?pu (KD): rozbudowa istniej^cego w budynku gtownym Slqskiego OW NFZ

w Katowicach przy ul. Kossutha 13 systemu kontroli dost?pu IProtect winna nast^pic scisle w zgodzie

z dokumentacj^ projektow^. System IProtect pehii jednoczesnie rol? centralnej platformy Systemu

Zarz^dzania Bezpieczehstwem (SMS) w budynkach Sl^skiego OW NFZ w Katowicach.

Wykonawca oswiadcza, ze dokona integracji instalowanych systemow z IProtect zgodnie

z dokumentacjq projektow^.

XI. Zamawiaj^cy wymaga dostarczenia wszystkich licencji, w tym licencji przewidzianych w dokumentacji

projektowej, w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotu umowy.

XII. Wykonawca zobowi^je si? i oswiadcza, ze licencje, o ktorych mowa powyzej, nie naruszaj^ praw

innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, praw do znakow towarowych, patentow, dobr

osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytuhi calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^.
XIII. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy zostaj^ udzielone na czas nieokreslony. Wykonawca

oswiadcza, iz posiada prawo do ich dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszaj^c praw, w tym prawa
wlasnosci oraz praw autorskich innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci,
praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytuhi

calkowit^ odpowiedzialnosc prawnq i finansowq. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy
uprawniaj^ Zamawiaj^cego do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania zgodnie z ich
przeznaczeniem w pehiym zakresie ich funkcjonalnosci.

XIV. Wykonawca zobowiqzuje si? przekazac wszelkie dokumenty licencyjne jednej z osob wskazanych
w § 5 ust. 2 wzoru umowy (osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiajqcego za biez^ce kontrolowanie

przebiegu umowy).

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

umowy.
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XVI. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si§ przeniesc istniej^ce wiaty (4 szt.) we wskazane przez
Zamawiajqcego miejsce nanieruchomosci Sl^skiego OWNFZ wKatowicach przy ul. Kossutha 13.

XVII. Wykonawca oswiadcza, iz roboty budowlane wykona zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, w tym

z zatwierdzonymi projektami budowlanymi oraz projektami wykonawczymi, spelniaj^cymi wszystkie
wymagania obowi^uj^cych przepisow prawa. Wykonawca oswiadcza, iz roboty budowlane wykona

zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, uzyskanymi opiniami i decyzjami, a takze zgodnie
z obowi^zuj^cymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniaj^cy

bezpieczenstwo ludzi i mienia.

XVIII. Wszelkie prace na istniej^cych urz^dzeniach energetycznych b^dqcych wlasnosci^ TAURON

Dystrybucja S.A. nale^ wykonywac zgodnie z projektem budowlanym - bran^ elektryczna

(przekladka sieci elektroenergetycznej), z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci, pod

nadzorem shizb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Gliwice Wydzial Eksploatacji

Chorzow ul. Olszewskiego 1, a nast^pnie zglosic celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po

zakohczeniu realizacji calego zakresu prac zglosic je TAURON Dystrybucja S.A.

do kohcowego odbioru technicznego.

XIX. Prace przy urz^dzeniach energetycznych powinny byd wykonywane przez firm^ dziatej^c^ w branzy

elektrycznej, przez pracownikdw posiadaj^cych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowi^zuj^cymi

normami i przepisami. Zaieca si?, aby prace byly wykonywane w technologii prac pod napi?ciem przez

osoby posiadaj^ce upowamienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.

W zat^czeniu przedstawiam wypelniony oraz podpisany Harmonogram rzeczowo-finansowy

robot budowlanych.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgrT& isa Uzdows><':i
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnlc zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 litb SIWZ.

Wykonawca winien wykazac co najmniej jedn^ (1) robots budowlan^ wykonan^ w okresie ostatnich pi^ciu (5) lat przed uplywem terminu

sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem je] rodzaju i wartosci, daty 1 miejsca wykonania

oraz zal^czeniem dokumentu potwierdzaj^cego, ze robota zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlane] i prawidfowo ukonczona.

Przez wvkonana robote budowlans nalezy rozumiec robot? polegaj^cg na wybudowaniu (wzniesienlu) nowego wielokondygnacyjnego (co
najmniej 2 kondygnacje) obiektu o powierzchni catkowltej co najmniej 1000 m^, nalez^cego do jednej z nast?puj^cych grup Polskiej Kiasyfikacji

Obiektow Budowlanych: 12.20 - budynki biurowe, 11.30 - budynki zbiorowego zamieszkania, 11.22 - budynki wielomieszkaniowe,

wyposazonego w nast?puj^ce instalacje:

a) wykrywania i sygnalizacji pozaru, monitoringu;

b) sygnalizacji wtamania;

c) teletechnlczn^ i komputerowq;

d) wewn?trzne instalacje elektryczne oraz zasilanie budynku w energi? eiektryczn^;

f) wentyiacji mechanicznej i kllmatyzacji;

g) c.o. 1 C.W.U.;

h) sanitarn^ 1 kanallzacji.

fr

Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych y\fartos6 brutto Wykonawca wpisuje wartosc brutto w ztotych za wykonanie catej

wykazanej roboty budowlanej spetniajqcej opisane w SIWZ wymogi.

Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych dat§ wykonania Wykonawca wskazuje dzien, miesl^c i rok (np. 30.10.2020 r.)

wykonania (zakohczenia) wykazanej roboty budowlanej. Robota wykonana to taka, ktorej realizacja zostala zakohczona.

1

CK
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Podaj^c w formuiarzu wykaz robot budowlanych miejsce wykonariia Wykonawca podaje adres miejsca wykbnania wykazanej
roboty budowlanej.

Wykonanie roboty budowlanej (co najmnie] 1) wykazanej w formuiarzu wykaz robot budowlanych. winno zostac potwierdzone
stosownym dokumentem. Dokument winien potwierdzac, ze wykazana robota zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ze zostata prawidfowo ukohczona.

Oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunku udziatu w post^powaniu, na potwierdzenie opisanego warunku Wykonawca przedtozy

formularz wykaz robot budowlanych oraz dokument/y potwierdzajqce, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Lp. Rodzaj roboty
budowlanej

Wartosc roboty
budowlanej

w ztotych brutto

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

miesiqc 1 rok wykonania
(zakohczenia) roboty

budowlanej

Miejsce wykonania roboty
budowlanej

- adres wykonania roboty
budowlanej

Podmiot, na rzecz ktorego
robota zostaia wykonana

1

2
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Oswiadczam, iz wykazane przeze mnie roboty budowlane spetniajq wymagania okreslone w pkt V. ppkt 2 lit. b SIWZ oraz na str. 1

oraz 2 ninlejszego formularza.

Wraz z nmieiszym foanularzem Wykonawca sMada dowody, o ktorych mows wpkt VIpkt 3 Ut.c i d SIWZ.

Formularz wraz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiaiqcego w terminie i na zasadach opisanych

wSIWZ.

Imif i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Ok


