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Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzi^ Wojewodzki: Robota budowlana - rozbudowa z nadbudow^
budynku administracyjno - biurowego Slqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogioszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamowienie mog^ ubiegac si§ wyl^cznie zaklady praey chronionej oraz wykonawcy, ktorych

dziaialnosc, lub dziaialnosc ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore b^d^ realizowaty
zamowienie, obejmuje spoleczn^ i zawodow^ integracj^ osob b^d^cych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych
Nie

Nale^ podad minimalny procentowy wska^ik zatrudnienia os6b nalez^cych do jednej lub wi^cej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez
zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki(w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy
Nie

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^ey powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post^powania
Nie

Informacje na temat podmiotu ktdremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post^powania:
Post^powanie jest przeprowadzane wsp61nie przez zamawiajqcych
Nie

t:

Jezeli tak, nale^ wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ post?powanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do
kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiaj^cymiz innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej- maj^ce zastosowanie krajowe prawo zamowieh publicznych:
Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki,krajowy numer
identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha 13 ,40-844 Katowice, woj. ^l^skie, pahstwo
Polska, tel.(032)7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pI,faks 327 351 636.
Adres strony intemetowej(URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktorym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^dzeh lub formatow
plikow, ktdre nie s^ ogolnie dost^pne
1.2)RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO:Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qezeli dotyczy):
Podziai obowi^zkow mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
post^powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z zamawiaj^cymi z
innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post^powania
odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie b?dzie udzielane przez kazdego z
zamawiaj^cych indywic^alnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
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pozostaiych zamawiaj^cych):
L4)KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dost^p do dokumentow z postqpowania mozna uzyskac pod
adresem(URL)
Tak

http://www.nfz-katowice.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne/przetargi
Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow
zamdwienia

Tak

https://www.nfz-katowice.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne/przetargi
Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu nalezy przesylac;
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w
inny sposob:
Tak

Inny sposob:
w formic pisemnej
Adres:

^l^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13,40-844 Katowice,
pokoj 208A. W zwi^zku z ogloszonym stanem epidemii zob. pkt XI ppkt la SIWZ
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatow plikow,
ktore nie sq ogolnie dost^pne
Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost^p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod
adresem:(URL)
SEKCJAII:PRZEDMIOT ZAMQWIENIA

ILl)Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Robota budowlana - rozbudowa z
nadbudow^ budynku administracyjno - biurowego Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul.
Kossutha 13

Numer referencyjny: 15/pn/2020

Przed wszcz^ciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

IL2)Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
II.3)Informacja o mozliwoi§ci skladania ofert cz^sciowych
Zamowienie podzielone jest na cz^sci:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^pdwaniu mozna skladac w odniesieniu
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Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia tqcznie nast^puj^cych cz^sci lub grup cz^sci:
Maksymalna liczba cz^sci zam6wienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ^ a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny prpdukt, uslug^ lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana- rozbudowa z nadbudow^ budynku
administracyjno- biurowego Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy uL Kossutha 13 oraz budowa
przekladki sieci elektroenergetycznej sredniego napi^cia poza obszar kolizji w zwi^zku z planowan^

rozbudow^ istniej^cego budynloi administracyjno-biurowego ^l^skiego Oddzialu Wojewodzkiego
NFZ w Katowicach,zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ,w tym zgodnie z zasadami i
warunkami opisanymi we wzorze umowy. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si?: 1)formularz
opis przedmiotu zamowienia; 2)dokumentacja projektowa autorstwa Pracowni ProjektowoWdrozeniowej SABUD;3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych(w
skrocie: STWiOR);4)decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1230/2020 z dnia 02.09.2020

r.-zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budow?. 5)decyzja Prezydenta
Miasta Katowice nr RBDEC-1286/2020 z dnia 10.09.2020 r.-zatwierdzenie projektu budowlanego i
udzielenie pozwolenia na budow?. Uwaga! Uszczegolowienie i konkretyzacj? dokumentacji
projektowej stanowi^ wzor lunowy oraz formularz opis przedmiotu zamowienia. W razie w^tpliwosci
Wykonawca zwi^zany jest tresci^ wzoru umowy oraz formularza opis przedmiotu zamowienia.
Wykonawca winien niezwlocznie zglosic Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwosci
odnoszqce si? do opisu przedmiotu zamowienia, w tym do dokumentacji projektowej, w szczegolnosci
wszelkie dostrzezone bl?dy, wewn?trzne sprzecznosci, niezgodnosci, czy niekbnsekwencje. Opis
przedmiotu zamowienia okresla standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art,91 ust.2a pzp. 2.
Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym
zal^cznik do SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.
SIWZ we wzorze umowy okresla takze w szczegolnosci: a) wymagania dotycz^ce umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje
zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, b)informacje o umowach o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi, ktore,z uwagi na wartosc tych dostaw
lub ushig, nie podlegaj^ obowi^owi przedkladania Zamawiaj^cemu. Wzor umowy okresla zasady
zawierania umow o podwykonawstwo zarowno w przedmiocie robot budowlanych,jak i w
przedmiocie dostaw i ushig. Obowiqzek przedkladania umow o podwykonawstwo,ktorych
przedmiotem s^ dostawy lub ushigi nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy - ceny oferty), a takze umow,ktorych
przedmiot nie obejmuje wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych. Wyl^czenie, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50.000,00
zlotych (brutto). 3. Rozwiqzania rownowa^e - aart.30 ust.4 i ust.5 pzp - patrz pkt III SIWZ. 4.
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? - art. 29 ust 3a pzp oraz sposob dokumentowania patrz pkt III SIWZ. 5. Wykonawca winien udzielic 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?kojmi4 za wady, na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie. Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania
protpkolu odbioru robot budowlanych,kohczy zas wraz z uplywem 60 miesi?cy licz^c od dnia
podpisania protokohi kohcowego. Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych
nie mog^ bye sprzeczne z warunkami gwarancji wynikaj^cymi ze wzoru umowy. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b?d4 postanowieniami umowy. Warunki(w tym okres)
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gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych we wzorze
umowy. 6. Robota budowlana b^d^ca przedmiotem niniejszego post^powania stanowi cz^sc
zamowienia na wszystkie roboty budowlana Sl^skiego OW NFZ w roku 2020(zamowienie udzielane
w cz^sciach).
IL5) Glowny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311100-1

31524000-5
31524100-6

45210000-2

11.6) Calkowita wartosd zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartosc bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow -szacunkowa calkowita
maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowejlub dynamicznego systemu
zakupow)

11.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre^enie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielone
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zam6wienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi^cach: lub dniach:
lub

data rozpoczfcia: lub zakonczenia:

Okres w miesiqcach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zakonczenia
310

II.9)Informacje dodatkowe: — Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac caty przedmiot umowy w
terminie do 310 dni licz^c od dnia przekazania Wykonawcy front robot, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym,z zastrzezeniem pozostalych postanowieh umowy. — W terminie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym uwzgl?dniono termin 30 dni na dokonanie odbioru administracyjnego
(decyzja o pozwoleniu na ui^tkowanie obiektu). — Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy front robot w
terminie do 3 dni roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac
potwierdzone przez Strony Protokolem przekazania frontu robot. — Wykonanie calego przedmiotu
umowy zostanie potwierdzone Protokolem koncowym. — Protokol kohcowy zostanie podpisany
niezwlocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na ui^tkowanie. Wykonawca zobowiqzuje si?
wykonac calosc robot budowlanych,zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,zwanym

dalej rowniez „Harmonogramem", w terminie do 280 dni liczqc od dnia przekazania Wykonawcy front
robot, CO zostanie potwierdzone Protokolem odbioru robot budowlanych. — Kwesti? terminow i zasad
wykonania zamowienia szczegdlowo opisuje wzor umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.EKONOMICZNYM.FINANSOWYMI
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POSTi^POWANIU
III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
lie wynika to z odr?bnych przepisow
Okreslenie warunkow:
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111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre^enie waninkow: Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziahi w post^powaniu dotycz^cy
sytuacji ekonomicznej i fmansowej. Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow fmansowych
w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie
mniejszym niz 1 000 000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem
terminu skladania ofert. Wykonawca winien wykazac za pomoc^ oplaconej polisy, a w przypadku
jej braku za pomoc^ innego dokumentu, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia(roboty
budowlane), na kwot? nie nizsz^ niz 1 000 000,00 zlotych.W celu wykazania spelnienia warunku
udziahi w post?powaniu dotycz^cego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca sklada
oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ),a na wezwanie
Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a-c SIWZ.
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziahi w post^powaniu dotycz^cy
zdolnosci technicznej lub zawodowej Zdolnosc techniczna i zawodowa Wykonawca winien
wykazac co najmniejjedn^(1)robot? budowlan^ wykonan^ w okresie ostatnich pi?ciu(5)lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie,z podaniem jej rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zal^czeniem dokumentu
potwierdzaj^cego,ze robota zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukohczona. Przez wykonan^ robot? budowlan^ nale^ rozumiec robot? polegaj^cq.na
wybudowamu(wzniesieniu) nowego wielokondygnacyjnego (co najmniej 2 kondygnacje) obiektu o
powierzchm calkowitej co najmniej 1000 m2,nalez^cego do jednej z nast?puj4cych grup Polskiej
Klasyfikacji Obiektow Budowlanych: 12.20- budynki biurowe, 11.30 ~ budynki zbiorowego
zamieszkania, 11.22- budynki wielomieszkaniowe, wyposazonego w nast?puj4ce instalacje: a)
wykrywania i sygnalizacji pozaru, monitoringu; b)sygnalizacji wlamania; c)teletechniczn^ i
komputerow^; d) wewn?trzne instalacje elektryczne oraz zasilanie budynku w energi? elektryczn^;
f) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; g)c.o. i c.w.u.; h)sanitam^ i kanalizacji. Podaj^c w
formularzu wykaz robot budowlanych wartosc brutto Wykonawca wpisuje wartosc brutto w zlotych
za wykonanie calej wykazanej roboty budowlanej spelniaj^cej opisane w SIWZ wymogi. Podaj^c w
formularzu wykaz robot budowlanych dat? wykonania Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok
(np. 30.10.2020 r.) wykonania(zakohczenia) wykazanej roboty budowlanej. Robota wykonana to
taka, ktorej realizacja zostala zakohczona. Podajqc w formularzu wykaz robot budowlanych miejsce
wykonania Wykonawca podaje adres miejsca wykonania wykazanej roboty budowlanej.
Wykonanie roboty budowlanej(co najmniej 1) wykazanej w formularzu wykaz robot budowlanych,
winno zostac potwierdzone stosownym dokumentem. Dokument winien potwierdzac, ze wykazana
robota zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ze zostala prawidlowo
ukonczona. Oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunku udzi^ w post?powaniu, na potwierdzenie
opisanego warunku Wykonawca przedlozy formularz wykaz robot budowlanych oraz dokument/y
potwierdzaj^ce,ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo

ukohczone (patrz: pkt VI pkt 3 lit. d i e SIWZ). Osoby zdolne do wykonania zamowienia. Osoby,
ktore b?d4 uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia winny posiadac wymagane uprawnienia w
zakresie, w jakim ustawy nakladaj^ obowi^ek posiadania takich uprawnieh, odpowiednio do
charakteru robot budowlanych b?d4cych przedmiotem niniejszego zamowienia. 1) Wykonawca
winien dysponowac 1 osob^ zdoln^ do wykonania zamowienia,tj. mog^c^ wykonywac
samodzielne flmkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^ uprawnienia budowlane w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do
wydawania ww. uprawnieh) do kierowania robotami budowlanymi,ktora to osoba b?dzie pelnic w
przedmiotowym zamowieniu flinkcj? kierownika budowy w zakresie zadania „rozbudowa z

nadbudow^ budynku administracyjno-biurowego Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul.
Kossutha 13". Osoba ta winna bye czynna zawodowo i posiadad co najmniej 5-letnie
doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy w sposob ci4gly. 2) Wykonawca winien
dysponowac 1 osob^ zdoln^ do wykonania zamowienia,tj. mog^cq wykonywac samodzielne
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fiinkcje techniczne w budowmctwie, posiadaj^c^ uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i iirz^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych (wydane
przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien) do kierowania
robotami budowlanymi,ktora to osoba b^dzie pehiic w zakresie zadania „budowa-przektadka sieci

elektroenergetycznej sredniego napi^cia poza obszar kolizji w zwi^zku z planowan^ rozbudow^
istniej^cego budynku administracyjno-biurowego Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ w
Katowicach"funkcj^ kierownika budowy oraz funkcj? kierownika robot w pozostalym zakresie
realizacji umowy. Osoba ta winna bye czynna zawodowo i posiadac co najmniej 5-letnie
doswiadczenie w peinieniu flmkcji kierownika budowy w sposob ci^gty. 3)co najmniej 1 osoba
posiadaj^ca uprawmenia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urz^dzen cieplnych, wentylacyjnych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot
uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien). Osoba te winna bye czynna
zawodowo i posiadac co najmniej 12-miesi^czne doswiadczenie w pelnieniu ww. samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnien w sposob ci^gly. Osoba ta
b^dzie pelnic w przedmiotowym zamowieniu funkcj? kierownika robot. Wykonawca w zakresie
ppkt 1), ppkt 2)oraz ppkt 3)poda(w formularzu wykaz osob): imi? i nazwisko, kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie, a takze zakres czynnosci wykonywanych przez osob^ z danymi
uprawnieniami oraz mformacj^ o podstawie dysponowania dan^ osob^(np. umowa o prac^, umowa
zlecenia etc.). Oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunku udziahx w post^powaniu, na
potwierdzenie opisanego warunku Wykonawca przedlo^ dokument(formularz wykaz osob) oraz
oswiadczenie,ze osoby, ktore b^d^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia posiadaj^ wymagane
uprawnienia-formularz oferty (patrz: pkt VI pkt 3 lit. fSIWZ). Wykonawca,ktorego oferta
zostame wybrana jako najkorzystniejsza winien najpoi^ej w dniu zawarcia umowy przedstawic
Zamawiaj^cemu kopi^ dokumentow potwierdzaj^cych posiadanie przez wykazane osoby
uprawmen, o ktorych mowa powyzej w ppkt 1), ppkt 2)oraz ppkt 3). Zamawiaj^cy dopuszcza na
etapie umowy mozliwo^c zmiany osob podanych w wykazie przy spelnieniu przez nowe osoby
warunkow opisanych powyzej. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post^powaniu
dotycz^cego zdolnosci zawodowej(posiadania wymaganego do^wiadczenia), a opisanego powyzej,

Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI p^ 1 ppkt 1 SIWZ), a na
wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e SIWZ. Uwaga!
•Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje
przedmiot roboty budowlanej zgodny ze zdefiniowanym powyzej.'Podaj^c w formularzu wykaz
robot budowlanych wartosc, Wykonawca wpisuje kwot? brutto w ziotych za wykonanq.robot?
budowlan^.'Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych dat? wykonania, Wykonawca
wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania(zakohczenia) roboty budowlanej. ^Podaj^c w formularzu
wykaz robot budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania roboty
budowlanej.'Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych podmiot, na rzecz ktorego robota
zostala wykonana, Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.
•Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowieh bylby szerszy (np.
obejmowalby inny rodzaj zamowienia b^dz inne roboty budowlane), Wykonawca winien
wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefmiowanej powyzej.
W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisac zarowno kwot? stanowi^c^ wartosc
calego zamowienia,jak i wartosc samej roboty budowlanej zdefiniowanej powyzej.• Wykonanie
kazdej wykazanej roboty budowlanej(przynajmniej 1) musi zostac poswiadczone dowodem.

Wykonawca przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zal^czeniem dowodow okreslaj^cych,
ze roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym,ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.
Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziahi w post?powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci przy realizacji zamowienia
wraz z informacji o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe:
ni.2)PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy
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Pzp Nie Zamawiaj^cy przewiduje nast^puj^ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEI^ SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU
WSTi;PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POSTJ^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o nieppdleganiu wykluczeniu oraz spefaiianiu warunkow udzialu w
postppowaniu
Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji
Nie

IIL4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl? W POSTj^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KTORYCH MOWA W ART.25 UST.1 PKT 3
USTAWY PZP:

IIL5) WYKAZ OSWIADCZEIV LUB DOKUMENT6w SIOLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6w UDZIALU W POSTIJPOWANIU:
1.Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na
dzien ziozenia nast^puj^cych dokumentow: a)informacja banku lub spoldzielczej kasy
oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub
zdolnosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem
terminu skladania ofert(por. pkt V.l ppkt 2 lit.a SIWZ); b)informacja banku lub sp61dzielczej kasy
oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub
zdolnosc kredytow^ podmiotu, na ktorego sytuacji fmansowej Wykonawca polega, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (jezeli Wykonawca polega na
sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotow). c)dokument potwierdzaj^cy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi4zanej z
przedmiotem zamowienia na simi? gwarancyjn^ okre^lon^ przez Zamawiaj^cego (por. pkt V.l ppkt
2 lit.a SIWZ); »Jezeli Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej innego podmiotu/ow,
przedstawia ww. dokument potwierdzaj^cy, ze podmiot, na ktorego sytuacji ekonomicznej
Wykonawca polegajest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwi^anej z przedmiotem zamowienia. » Jezeli Wykonawca polega na sytuacji
finansowej innego podmiotu/ow, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.
»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zloi^c dokumentu dotycz^cego sytuacji
finansowej wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze ztozyc inny dokument, ktory w
wystarczaj^cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu w
post^powaniu (art.26 ust, 2c pzp). d) wykaz robot budowlanych (formularz wykaz robot
budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pi^ciu(5) lat przed uplywem
terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V.1 ppkt 2 lit.b SIWZ),
z zal^czeniem e)dowodow okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w

szczegdlnoSci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
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budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, referencje b^dz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byiy wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskac tych dokumentdw - mne dokumenty. f) wykaz osob (fomiularz), ktore b^d^ uczestniczyc w
wykonywaniu zamowienia z podaniem imienia i nazwiska wraz z informacjami na temat
kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia niezb^dnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacj^ o podstawie do dysponowania tymi osobami
(patrz: pkt V.1 ppkt 2 lit. b SIWZ). 2. W przypadku wspolnego ubiegania si^ o zamowienie przez
Wykonawcdw: 1)oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ sklada kazdy z
Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to winno

potwierdzac spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu
oraz brak podstaw wykluczenia; 2)oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada

kazdy z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia; 3)dokument,o ktorym
mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien potwierdzic spelnianie warunku opisanego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ wspolnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia(jako suma posiadanych srodkow fmansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza,
iz warunek moze spelnic jeden z Wykonawcow,l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie
wszyscy Wykonawcy;4)dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.f winien potwierdzic
spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ(osoby zdolne do wykonania
zamowienia) wspolnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, co oznacza,
iz warunek moze spelnic jeden z Wykonawcow,l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie
wszyscy Wykonawcy;5)dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.c ,lit.d lub lit. e SIWZ,
wirmy potwierdzic spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ samodzielnie
przynajmniej przezjednego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia.
Warunek ten winien spelnic samodzielnie przynajmniejjeden z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien
posiadac wymagane do^wiadczenie(brak mozliwosci siunowania zdolnosci zawodowej doswiadczenia); 6)dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ,winien potwierdzic
spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ samodzielnie przynajmniej przez
jednego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Warunek ten winien
spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie

zamowienia,tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadad wymagane
ubezpieczenie OC.
in.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KTORYCH MOWA W ART.25 UST.1 PKT 2
USTAWYPZP

111.7)INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIL3)- m.6)
— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego(www.nfz-

katowice.pl)informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu
oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalemosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku przynalei^osci do tej samej
grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje
potwierdzaj^ce, ze powi^zania z irmym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w
post?powaniu o udzielenie zamowienia. Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokument6w (...). Wzor oswiadczenia grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.— Kwestie dotycz^ce Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienie reguluje SIWZ.
SEKCJAIV:PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia; Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium:

a
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Informacja na temat wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysokosci: 100.000,00 zlotych (slownie: sto tysi^cy 00/100 zlotych). 2. Wykonawca moze wnie^c

wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach: 1)pieni^dzu, 2)por?czeniach bankowych lub
por^czeniach spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej,z tym,ze por^czenie kasy jest
zawsze por^czeniem pieni^znym,3)gwarancjach bankowych,4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci. 3. Wadium wnoszone w
pieni^dzu nale:^ wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej: BGK o/Katowice Nr
97 11301091 0003 9003 7420 0002. Napotrzeby przelewowmi^dzynarodowychpodaje si?:

SWIFT,tj.: „GOSKPLPW"oraz adres banku: Ba^ Gospodarstwa Krajowego Oddzial w
Katowicach, ul. Podchor^^ch 1,40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie

innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^any jest zlo^c dokument- wadium w kasie Sl^skiego
OW NFZ w Katowicach, uL Kossutha 13,IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie
moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci ^dania
wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac postanowienia
art. 46 ust, 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wamosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^(30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w
ktorym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowy i
nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3
pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ,b^dz
wplyw srodkow pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu
skladania ofert, o kt6rym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ.Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami
wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiajqcy zobowi^any jest odrzucic ofert?,jezeli wadium nie
zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nale^ podac informacje na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dol^czenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dol^czenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.S.) Wymaga si? zlozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:
IV.1,6)Przewidywana liezba wykonawcow, ktorzy zostan^ zaproszeni do udziahi w
post?powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:
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rV.1.7)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa b^dzie zawarta:

Czy przewiduje si^ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umo.wy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b^d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si^ ziozenie ofert w formie
katalogdw elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze ziozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:
rv.1.8) Aukeja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony negocjacje z ogloszeniem)

Nale^ podac adres strony intemetowej, na ktorej aukeja b?dzie prowadzona:
Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b?d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj^ce z opisu przedmiptu
zamowienia:

Nale:^ podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
orazjaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d4 warunki, na
jakich wykonawcy b^d^ mogli licytowac(minimalne wysokosci post^pieh):
Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^zah i specyfikacji
technicznych w zakresie pol^czeh:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlo^li nowych post^pieh, zostan^ zakwalifikowani do nast?pnego
etapu:

Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2,1) Kryteria oceny ofert:
rV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena

100,00

IV.2,3)Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust, 1 ustawy Pzp (przetarg
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nieograniczony)
Tak

IV,3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo mnowacyjne
IV.3.1)Informacje na temat negocjacjiz ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale^ poda6 informacje na temat etapow negocjacji(w tym liczby etapow):
Informacje dodatkowe

IV,3.2)Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow,ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^zania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert,jezeli zamawiaj^cy przewiduje
nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzan:
Nale^ podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3,3)Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym musz^
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzi^ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kiyteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktdrej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:
Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
post^pien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

[ jj I

Wykonawcy,ktorzy nie zlo^li nowych post^pien,zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego etapu:

I \Aj[y
skladania wnioskow o dopuszczenie do udziahi w licytacji elektronicznej:
1 Data: godzina:

1

jvrJ
^

Terrain otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq. wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy,albo wzor umowy:
Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonauia umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5)ZMIANA UMOWY

Przewiduje siig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey: Tak
Nale:^ wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

I. 1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy,zrezygnowac z
podwykonawcy bqdz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawey ^ozonej w zamdwieniu nr 15/pn/2020.2. Zmiana podwykonawcy,rezygnacja z
podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy bqdz wprowadzenie podwykonawstwa w zalaesie
nieprzewidzianym w ofercie Wykonawey zlozpnej w zamowieniu nr 15/pn/2020, winno nastqpic w
drodze pisemnego aneksu do umowy, 3. W zwiqzku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem
umowy bydzie wykonywana w miejscu podlegajqcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajqcego,
Zamawiajqcy zqda, aby przed przystqpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sq juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi,zaangazowanych w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowiqzuje siy
zawiadamiac Zamawiajqcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji umowy,a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pomiejszym okresie zamierza powierzyc realizacjy roboty budowlanej(jezeli dotyczy). 4. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powoiywal siy na zasadach okreslonych w art. 22a ustl pzp, w celu wykazania speiniania warunku
udziahi w postypowaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego
doswiadczenia), Wykonawcajest obowiqzany wykazac Zamawiajqcemu,ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunek w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywai siy w trakcie postypowania o udzielenie
zamowienia. 11. 1. Wykonawca zobowiqzuje siy realizowac umowy zgodnie z Harmonogramem.
Harmonogram stanowi element zaiqcznika nr 1 do umowy. Harmonogram stanowi podstawowy
dokument sluzqcy do rozliczania wykonanych robot budowlanych pod wzglydem rzeczowym i
finansowym. Harmonogram ma charakter roboczy. Na wniosek Zamawiajqcego lub Wykonawey
Harmonogram bydzie mogl bye zmieniany. Wszelkie zmiany w Harmonogramie, o ktorych mowa w
niniejszej umowie, bydq wprowadzane w drodze wzajemnych uzgodnieh Stron. 2. Odbiory rob6t
budowlanych bydq nastypowaly czysciami, zgodnie z Harmonogramem. Co do zasady odbiory i
rozliczenia dotyczyc bydq zakohczonego elementu robot, rozumianego jako odrybna pozycja
Harmonogramu, dla ktorego w Harmonogramie przewidziano odrybnq platnosc. Jakiekolwiek
odstypstwo Wykonawey od obowiqzujqcego Harmonogramu pozostaje ryzykiem Wykonawey. III. 1.
Umowa niniejsza bydzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku

wystqpienia nastypujqcych przeszkod w jej realizacji; a) w przypaticu zaistnienia okolicznosci siiy
wyzszej w rozumieniu przyjytym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnytrzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezeniajego skutkom),takich jak w szczegolno^ci wojna,
katastrofalne dzialania przyrody,zamieszki uliczne,jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot
budowlanych; b) w przypadku stanu epidemii bqdz zagrozenia epidemicznego,jezeli uniemozliwia to
wykonanie robot budowlanych; c) w przypadku zaistnienia okolicznosci lezqcych po stronie
Zamawiajqcego spowodowanych warunkami organizacyjnymi,finansowymi bqdz innymi
okoliczno^ciami, przez ktore mlQzy rozumiec sytuacje zwiqzane z koniecznosciq uzyskania
dodatkowych decyzji, pozwoleh, uzgodnien etc.,jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot
budowlanych, W przypadkach, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 lit. a lub b umowy,o zaistnialych
okolicznosciach oraz ich wplywie na wykonanie umowy Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie
poinformowac Zamawiajqcego na pismie oraz uzyskad pisemne stanowisko (zgody)Zamawiajqcego
CO do kwalifikacji zdarzenia, najakie powohije siy Wykonawca, orazjej wplywu na mozliwosc
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prowadzenia robot. W przypadku, o ktorym mowa w 4 ust.l lit. c umowy,o zaistnialych
okolicznosciach oraz ich wplywie na wykonanie umowy Zamawiaj^cy zobowi^zany jest niezwlocznie
poinformowac Wykonawc? na pismie; d) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie
Zamawiaj^cego spowodowanych warunkami organizacyjnymi lub innymi okoiiczno^ciami, przez
ktore nale^ rozumiec w szczegolnosci sytuacje wynikaj^ce z wad dokumentacji, w oparciu o ktor^
realizowana jest umowa,a takze sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji,
pozwolen, uzgodnien etc.Jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot; e)gdy wystqpi koniecznosc

wykonania robdt dodatkowych b^dz robot zamiennych,jezeli wstrzymuj^ one lub opozniaj^ realizacj?
przedmiotu umowy;f) w przypadku wystqpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub

rownolegle prowadzonymi w Wynku inwestycjami w zakresie niezb^dnym do unikni^cia lub
usuni^cia tych kolizji. 2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci(§ 4
ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub f umowy),termin wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na
okres niezb^dny do usuni^cia lub ust^pienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia
roboczego nast^puj^cego po dniu usuni^cia lub ust^pienia przeszkody bieg terminu realizacji robot
budowlanych b^dzie kontynuowany. 3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b?dzie
wymagaio pisemnego potwierdzenia przez Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okre^aj^cym w
szczegolnosci dat? rozpocz^cia okresu zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz
Wykonawc? w dniu wystqpieniajednej ze wskazanych w § 4 ust. 1 umowy okolicznosci. 4. Fakt
usuni^cia lub ust^pienia przeszkody rowniez zostanie potwierdzony przez Strony stosownym
protokolem. Po usuni^ciu lub ust^pieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dz^ pisemny
aneks do umowy wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych wskazuj^c
termin pozostaly do zakohczenia robot oraz sposob i wysokosc wynagrodzenia dla Wykonawcy za
wykonywane w okresie zawieszenia czynnoi^ci zabezpieczaj^ce. Wykonawcy przyshigiwalo b^dzie
wynagrodzenie za faktyczn^ ilosc dni wykonywania czynnosci zabezpieczaj^cycL Cena za czynnosci
zabezpieczaj^ce zostanie obliczona w oparciu o cen?jednostkow^ wskazan^ w § 7 ust. 1 lit. b umowy.
Sposob rozliczeh z tego tytuhi zostanie uregulowany stosownie do postanowieh § 8 ust 2
umowy.Ponadto w opisanej sytuacji Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dokonania platnosci
cz^sciowej za realizacji przedmiotu umowy pomimo nie osi^gniicia stanu upowa^aj^cego do

odbioru danego elementu robot wyszczegolnionego w Harmonogramie. 5. Wyst^pienie ktorejkolwiek
z przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot
budowlanych jako calosci; przeszkoda moze dotyczyc realizacji pojedynczej pozycji lub niektorych
pozycji szczegolowego kosztorysu ofertowego, b^dz ich cz^sci, co nie wyklucza prowadzenia robot
budowlanych w innym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia, zapisy § 4 ust. 1-4 umowy
znajd^ odpowiednie zastosowanie. Za zabezpieczenie budowy, w okresie zawieszenia jej

wykonywania Wykonawcy przystugiwalo b^dzie wynagrodzenie za faktyczn^ ilosc dni wykonywania
czynnosci zabezpieczaj^cych. Warunki finansowe i sposob rozliczen z tego tytuhi okreslony zostal w §
7 ust. 1 lit c oraz § 8 ust. 2 umowy. 6. Zarowno w okresie wykonywania umowy,jak i w oloresie
zawieszenia jej wykonywania Wykonawca zobowi^zuje si^ zabezpieczyc budowy przed kradziez^,
wlamaniem, b^dz innymi negatywnymi skutkami pozostawienia budowy bez opieki, przed zalaniem
wodami gruntowymi,opadowymi oraz innymi wplywami atmosferycznymi, np. przed przemarzaniem.
7. W sytuacji koniecznosci kontynuowania zabezpieczania budowy po dniu dokonania odbioru
kohcowego robot budowlanych, Wykonawca zobowi^any jest do wykonywania czynnosci
zabezpieczaj^cych, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 umowy,lecz nie dhizej niz przez okres 60 dni od daty
dokonania odbioru kohcowego rob6t budowlanych. Wykonawcy przysluguje z tego tytuhi
wynagrodzenie za faktyczn^ ilosc dni wykonywania czynnosci zabezpieczaj^cych. Warunki finansowe
i sposob rozliczeh z tego tytuhi okreslony zostal w § 7 ust.l lit. b i § 8 ust. 2 umowy. 8. W terminie do
3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiaj^cym organizacj?
placu budowy oraz wskaze zaplecze budowy. Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy ponosi
Wykonawca. Miejsce oraz organizacja zaplecza budowy winno zostac uzgodnione zZamawiaj^cym.
9. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udziahi we wszystkich odbiorach robht budowlanych
realizewanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo na
roboty budowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz do zglaszania uwag i
zastrzezeh w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje si^ informowac
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Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych przez
podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow,z takim wyprzedzeniem, aby
umozliwic Zamawiaj^cemu faktyczny udziat w odbiorach. 10. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej
umowie,zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy. 11. Najpoi^ej w dniu zawarcia umowy
Wykonawca lub podwykonawca(w zale^osci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez
Wykonawc?,czy podwykonawc?)przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob wskazanych w §5 ust.2
umowy)oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia(umowy)czynnosci,
CO do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^
zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym olaesie 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?, doldadne okre^Ienie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat?
zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zto5:enia o^wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy.Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww.
oswiadczenia pod k^tem wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu

pracy,jak i pod k^tem mozliwosci realizacji umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^cej z wykazu.
Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc?(lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy oraz do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysoko^ci 5% wynagrodzenia brutto umowy(§7 ust.l),jezeli
Wykonawca(lub podwykonawca)pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl
wymaganego kompletnego oswiadczenia. Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si? wszystkie czynnosci fizyczne w ramach

robot ogolnobudowlanych i instalacyjno - elektrycznych opisanych w dokumentacji projektowej, w
tym w przedmiarze robot, oraz w STWiOR, wykonywane bezposrednio przez pracownikow

fizycznych uczestniczqcych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania
robot budowlanych oraz ushig obj?tych przedmiotem zamowienia,z wyl^czeniem czynnosci
polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy). Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez kierownika

budowy (tj. w ramach uprawnieh budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej oraz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych), kierownika robot b^dz inne osoby pelni^ce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, w
tym przez osob? z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urz^dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych, a takze nie obejmuje przypadkow
wykonywania swiadczenia osobiscie przez przedsi?biorc? prowadz^cego l-osobow^ dzi^alnosc
gospodarcz^. 12. Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a
ustawy Prawo zamowieh publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu
niniejszej umowy na roboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.13.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc?(lub podwykonawc?) wymagah,o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo

zamowieh publicznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie §4
ust.l3: a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o prac?

zatrudmonego pracowmka; b) mozliwosc z^dania innych doki^entow, np. dokumentow
potwierdzaj^cych oplacanie skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na
podstawie umowy o prac?(wraz z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci
zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS lub dowodhw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika
przez pracodawc? do ubezpieczeh; - zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb?dne dp
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, w szczegolnosci imi? i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowi^zkow
pracownika; c) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP)o przeprowadzenie
kontroli w przypadku powzi?cia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia. Wskazane pod lit. a i b
dokumenty Wykonawca przedlo^ Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych w trakcie
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realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa SIWZ wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac^. 15.Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych roku
2021,Zamawiaj^cy zastrzega, iz: a) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 20.01.2022 r.
z powodu niedotrzymania terminu realizacji umowy przez Wykonawc?,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 ust.1 umowy. b) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 20.01.2022 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
robot oraz oceny ich zaawansowania wedhig stanu na dzieh 20.01.2022 r. w oparciu o zal^cznik nr 2
do umowy. Stosownie do powyzszego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie
wykonany zakres umowy,nie wi^cej jednak niz 80% kwoty wynagrodzenia calkowitego umowy,

nawet w przypadku, gdyby warto^c wykonanych na dzien 20.01.2022 r. prac przekroczyla poziom
procentowy wskazany w zdaniu poprzednim. Podstaw^ zaptaty, obok prawidtowej faktury VAT
wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcy Zamawiaj^cemu nie po^ej niz w dniu 25.01.2022 r.
b^dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 20.01.2022 r., a takze protokol zawieszenia
robot. Powyzsze nie narusza konsekwencji niedotrzymania ww.terminu, wskazanych w §8 ust. 13
umowy. Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zaplaty wynagrodzenia stosuje si?
odpowiednio postanowienia §7-8 umowy.IV 1. W przypadku ustawowego zwi?kszenia stawki
podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,ceny netto uj?te w niniejszej umowie, winny
zostac odpowiednio 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 15/pn/2020. W przypadku
ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy,do cen netto, o ktorych
mowa w niniejszej umowie,zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek
zmniejszenia stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz zjej konsekwencjami zostanie wprowadzona

do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy,ze wskazaniem dnia wejscia w ^cie
zmiany stawki podatku VAT. 2. W przypadku uchylenia ktoregokolwiek z pozwoleh na budow?, o
ktorych mowa w tresci niniejszej umowy,Zamawiaj^cemu przyshiguje prawo odst^pienia od umowy.
Z tytulu odst^pienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysluguj^ zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego,za wyj^tkiem roszczenia o wyplat? wynagrodzenia za
wszystkie roboty wykonane przez Wykonawc? do dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o

odst^pieniu od umowy oraz za materialy juz zakupione, zlo^:one na budowie do dnia otrzymania
pisemnego zawiadomienia o odst^pieniu od umowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru, a nie
wykorzystane przy realizacji przedmiotowej inwestycji, ktorych Wykonawca nie b?dzie w stanie
wykorzystac przy realizacji wlasnych inwestycji. Odst^pienie winno nast^pic z zachowaniem zasad
okreslonych w § 12 ust. 11 umowy. V W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany
formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamowieh publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^glosci
zabezpieczenia i bez zmniejszaniajego 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. — Kazdorazowa zmiana postanowieh umowy wymagac b?dzie formy pisemnej
pod rygorem niewamosci,z uwzgl?dnieniem wyj^tkdw przewidzianych w umowie.—Wzor umowy
okresla rowniez okolicznosci uprawniaj^ce Zamawiajqcego do rozwi^zana lunowy.
IV.6)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost?pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post?powaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 11:00,

Skrocenie terminu skiadania wnioskow,ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg
31.12.2020, 09:35

Firefox

https://b2p.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=a94a08dl-465d-4.

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogioszeniem):
Nie

Wskazac powody:

J?zyk lub j^zyki, w jakich mbg^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w
post^powaniu
> j^zykpolski

IV.6.3) Termin zwi^zania oferty; do: okres w dniach: 30(od ostatecznego terminu skladania ofert)
IV.6,4)Przewiduje si^ uniewaznienie post^powania o udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow, ktore mialy bye przeznaczone na sflnansowanie calosci lub cz^sci
zamowienia:

IV.6.5)Informacje dodatkowe:

— Kwestie dotycz^ce klauzuli RODO reguluje SIWZ.— Zamawiaj^cy informuje, iz z uwagi na
ogloszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.2020, poz.491 ze zm.) oraz
wprowadzone w zwiqzku z tym obostrzenia, korespondencja przychodz^ca do Sl^skiego OW NFZ
przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej kwarantannie. Wykonawca proszony jest o
uwzgl^dnienie niniejszego przy sktadaniu ofert.— Jednoczesnie Zamawiaj^cy informuje iz
wprowadzenie szczegolnej procedury post^powania z korespondencja wpiywaj^c^ w formie
papierowej, ktora zostala zastosowana przez OW NFZ w Katowicach nie wplywa w zaden sposob na
termin zlo^enia ofert przez Wykonawcow. —• W zwi^zku z ogloszonym stanem epidemii na obszarze

^(Dz.U.z 2020 r. poz. 491 ze zm.), transmisja z otwarcia ofert b^dzie dost^pna na oficjalnym kanale
Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ,pod adresem: https://www.youtube.com/channeI
/UCZbvmyIemjT-wkcA5Yj_57w
ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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