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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki 

z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148 

80-865 Gdańsk 

             tel. (58) 75-12-500 fax (58) 75-12-515/516 

Godziny pracy: 800-1600 od poniedziałku do piątku 

Adres strony internetowej: www.nfz-gdansk.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986) zwanej dalej „ustawą PZP", o wartości poniżej 5.548.000 euro. 

 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

2. Numer postępowania: postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest 

numerem WAG-Z.261.3.2019. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 

proszeni są o powoływanie się na ww. numer.  

3. Terminologia 

Ilekroć w „SIWZ” mowa jest o "Zamawiającym", należy przez to rozumieć Pomorski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ lub Pomorski OW NFZ). Ilekroć  

w SIWZ mowa jest o „dniach” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe zgodnie z art. 110  i 

n. k.c.  Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 

dokumentów” należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  

OW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148,  zgodnie  z  przedmiarami (załączniki 

nr 12 i 12a do SIWZ)  i  specyfikacjami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 

(załączniki nr 11 i 11a do SIWZ).   

 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

2. Proponowane w przedmiarach i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych 

modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy 

(przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, 

które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne Zamawiającego, przy czym 

http://www.nfz-gdansk.pl/
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-remontowe-i-renowacyjne
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Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność 

załączając stosowne opisy techniczne lub funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie 

rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w dokumentacji 

technicznej załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej 

wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiajacego.  

 Uwaga!  

Wykonawca winien niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy PZP wszelkie 

wątpliwości odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, w tym do dokumentacji  STWiOR, 

w szczególności wszelkie dostrzeżone błędy, wewnętrzne sprzeczności, niezgodności, czy 

niekonsekwencje. 

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w czynnym obiekcie, w związku z tym 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- prowadzić roboty budowlane w sposób minimalizujący czynniki zakłócające pracę 

Zamawiajacego;  

- wykonywać roboty uciążliwe (np. skuwanie) utrudniające pracę pracowników 

Zamawiającego, w dni robocze wyłącznie do godz. 8:00 i po godzinie 16:00 oraz w dni 

wolne od pracy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu 

zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą  być  konieczne  do  przygotowania 

oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotowego zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 / 7 ustawy PZP. 

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania usługi przez Wykonawcę. 

9. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, 

Zamawiający  wymaga, aby pracownicy wykonujący prace polegające na bezpośrednim 

wykonywaniu robót posadzkarskich, robót murarskich, robót tynkarskich  

i malarskich zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

nie dotyczy czynności wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robót 

bądź inne osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  
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w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202).  

2) Szczegółowe Wymagania wobec Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego w tym 

zakresie zawiera § 5 projektu umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

10. Warunki gwarancji i rękojmi za wady:  

Wykonawca winien udzielić gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia,  

na warunkach określonych w SIWZ, w tym w projekcie umowy. Okres gwarancji i rękojmi 

za wady rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót 

budowlanych, kończy zaś wraz z upływem terminu wskazanego w ofercie. Gwarancja nie 

może być udzielona na okres krótszy niż 36 miesięcy.  

IV. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2019 r.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie  

5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy winno zostać 

potwierdzone przez Strony protokołem jego przekazania. 

3. Do dnia zawarcia umowy Strony uzgodnią harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający 

etapy robót budowlanych. 

4. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument 

potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na warunkach określonych  

w projekcie umowy. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji 

ekonomiczne i finansowej Wykonawcy. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Określenie warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 

- Wykonawca wykaże, że wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
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w tym okresie przynajmniej 1 (jedną) robotę budowlaną (zakończoną), polegającą 

na wykonaniu posadzek, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto 

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

- Wykonawca wykaże że wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie przynajmniej 1 (jedną) robotę budowlaną (zakończoną), polegającą 

na wykonaniu prac budowlanych w zakresie konstrukcji żelbetowych o wartości 

nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

Przez jedną robotę budowlaną  należy rozumieć robotę budowlaną  świadczoną  

na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie 

dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku robót budowlanych  

o wartości mniejszej niż wymagana. 

- Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję 

kierownika budowy o uprawnieniach budowlanych bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazana 

osoba musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do IIB (Izba Inżynierów 

Budownictwa) ważne w okresie trwania przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 

2) lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w rozdz. V. 3 

niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. 
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3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać  

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,  

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z dnia 08.02.2019) lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z dnia 15.03.2019). 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte  

w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia 

o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o Podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
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kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia poniższych oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, Wykonawca 

składa: 

a) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż  

w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty  

te zostały wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 

1 ppkt 2 lit.c SIWZ),  

b) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  

w szczególności informacji  o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

- inne dokumenty. 

c) wykaz osób (załącznik nr 8) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie  

do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 

jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy o uprawnieniach 

budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane  

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazana osoba musi posiadać 

aktualne zaświadczenie o przynależności do IIB ważne w okresie trwania przedmiotu 

zamówienia.  

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu art. 25 ust 1 pkt 3) ustawy PZP w zw. z  § 5 rozporządzenia Ministra 
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Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1126). Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu z właściwego rejestru  

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu  składania ofert. 

3) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

4) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy  

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

7. Podmioty zagraniczne 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 2) składa dokument  

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 6 ppkt. 2), zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
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notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być 

wystawione zgodnie z terminem określonym w pkt. 6 ppkt. 2). 

 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi zawierać pełną nazwę 

wszystkich uczestników konsorcjum oraz musi być podpisane przez wszystkich 

wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji i zostać złożone wraz  

z ofertą. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, 

natomiast do składania oświadczeń zastosowanie ma rozdział VI pkt. 2. 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa 

ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona 

wstępnego badania i oceny ofert, a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia  

oraz spełnienia warunków udziału w postępowania.   

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający  

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,  

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  

w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ – WAG-Z.261.3.2019. 
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3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział 

Wojewódzki, 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148, WAG-Z Zamówienia Publiczne. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia.publiczne@nfz-gdansk.pl 

       a faksem na nr (58) 75-12-515/516. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż  

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Pani Iwona Suchecka Specjalista WAG-Z; 

2) w kwestiach merytorycznych – Pani Aleksandra Łomowska  – Naczelnik WAG, Pani 

Mariola Grychnik – p.o. Kierownika WAG-A. 

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają  

na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi  

do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 ustawy PZP). 

 Zamawiający nie przewiduje składania wadium. 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

mailto:zamowienia.publiczne@nfz-gdansk.pl
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2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres  

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu 

zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz  

o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także 

informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy;  

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 1-4 niniejszej SIWZ; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)  

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

minimum odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,  

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 

zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób: 

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku 

ul. Marynarki Polskiej 148 , 80-865 Gdańsk 



WAG-Z.261.3.2019 

 

12 
 

„ Oferta w postępowaniu na Prace remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  OW 

NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148” 

nr sprawy: WAG-Z.261.3.2019” 

  Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu: 29.04.2019 r. o godz. 10:30" 

  i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 

odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone ,wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
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poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane. 

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności  

i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 

Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marynarki Polskiej 148 

w Gdańsku – lada podawcza parter (na prawo od głównego wejścia) do dnia 

29.04.2019 r. do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym  

w rozdziale X SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową  

czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie 

zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 104, w dniu  

29.04.2019 r. o godzinie 10:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.nfz-gdansk.pl  

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte  

w ofertach. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto 

za realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

http://www.nfz-gdansk.pl/
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przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy 

określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  

w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej następującymi   

kryteriami:  

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 

Liczba możliwych  

do uzyskania punktów 

1. Cena oferty  60 do 60 punktów 

2. Gwarancja 40 do 40 punktów  

 

1. Sposób obliczenia punktów dla kryterium „cena” 

            Cn/Cb x 100 x 60 % = ilość punktów  

            gdzie:  

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 

Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej) 

100 – wskaźnik stały  

60% – procentowe znaczenie kryterium „ceny” 

2. Sposób obliczenia punktów kryterium „okres gwarancji”  

Gb/Gmax x 100 x 40% = ilość punktów           

gdzie:  

Gb -  gwarancja oferty badanej (rozpatrywanej) - wyrażona w ilości miesięcy 

          określonych w ofercie, liczonych od daty odbioru robót (z zakresu od 36 do  

          72 miesięcy) 

Gmax - najdłuższy maksymalny oferowany okres gwarancji w jednej z ofert nie  

 odrzuconych - wyrażony w ilości miesięcy określonych w ofercie, liczonych 

 od daty odbioru robót  

100 – wskaźnik stały  

40% – procentowe znaczenie kryterium „okres gwarancji”. 

P = C + G 

Kryterium „gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie zaproponowanego okresu gwarancji  

w miesiącach, powyżej minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy jednak nie większego niż 

72 miesiące, który Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).  
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznacza Zamawiający. Miejscem zawarcia umowy jest 

siedziba Zamawiającego. W przypadku braku możliwości podpisania umowy w siedzibie 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, podpisania i zwrotu umowy  

w terminie 10 dni od daty przesłania ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty  

(z wyłączeniem przypadków wniesienia środków ochrony prawnej). 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert, po uprzednim  zbadaniu czy Wykonawca, który ją złożył,  nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy PZP). 

W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie wymagał od wybranego 

Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

brutto podanej w ofercie, w jednej lub kilku następujących formach: 

1. pieniądzu - zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem  

na rachunek bankowy Zamawiającego nr 43 1130 1121 0006 5481 7520 0009 

prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem „Prace remontowe  

na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  OW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki 

Polskiej 148” -  WAG-Z.261.3.2019”, 

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
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3. gwarancjach bankowych,  

4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 310). 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż 

pieniężna, stosuje się następujące zasady: 

a) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zawierać nieodwołalne, bezwarunkowe 

przyrzeczenie zapłaty na rzecz Zamawiającego na każde jego pisemne żądanie,  

b) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna obejmować okres od dnia 

podpisania umowy do dnia jej wygaśnięcia, przedłużonego o 30 dni, 

c) przedłużenie okresu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być wykonane 

aneksem do gwarancji, w którym określa się nowy termin ważności gwarancji. 

Dokument gwarancji, poręczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione 

(upełnomocnione). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację  

np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).  

Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia 

Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne. 

Wykonawca jest obowiązany wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej do dnia zawarcia 

umowy. Za skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

rozumie się uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym Zamawiającego w oznaczonym 

terminie tj. przed dniem zawarcia umowy przez strony. 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym.  

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa 

w pkt. 1-5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu  

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania 

zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. 
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8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Jeżeli Zamawiający mimo obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia, 

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes  

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy 

przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść 

jednej ze stron. 
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16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 

opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje 

skarga. 

17. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił  

do postępowania po stronie Zamawiającego. 

18. W myśl art. 186 ust. 4 ustawy uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił  

do postępowania po stronie Zamawiającego może wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części. Sprzeciw wnosi się  

w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

19. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z punktem 14 nie mogą następnie 

korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych 

zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 

20. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie 

do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca, a odwołujący 

nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych 

zarzutów. 

21. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. 

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania. 

 

XVIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Pomorski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), podajemy następujące informacje:     

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale 

wojewódzkim, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, 
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 za pomocą platformy ePUAP, 

 e-mailem: sekretariat@nfz-gdansk.pl 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 

można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, 

 telefonicznie : 58 7512619,  

 e-mailem: iod@nfz-gdansk.pl  

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego znak: WAG-Z.261.3.2019 pn. Prace remontowe na I piętrze w budynku 

„A” Pomorskiego OW w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:  

 RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit c, natomiast w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia 

postępowania - w celu  podpisania i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit b; 

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

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych; 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny; 

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

 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

prawo zamówień publicznych. 

Ponadto, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające 

upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego (w tym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej). Dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać 

Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika 

z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.   
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● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat  

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza  

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

▪ na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do treści swoich danych; 

▪ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym  nie może 

to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników; 

▪ na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO -  tj. w odniesieniu do 

przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego;  

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeń przepisów RODO; 

Nie przysługuje Państwu: 

▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; 

▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 

ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy PZP.   

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI 

ORAZ PROFILOWANIA       

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.      
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          Załącznik nr 1 do SIWZ 

 Załącznik nr 7 do Umowy 

        

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 I. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  OW NFZ 

w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, polegające na robotach rozbiórkowych, murarskich, 

malarskich i posadzkowych. 

 II. Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych opis przedmiotu zamówienia  

na roboty budowlane stanowi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w skrócie STWiOR 

oraz przedmiar robót - pomocniczy, które stanowią integralną część SIWZ. 

 III. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z opisem technicznym  

i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

IV.  Realizacja przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach: 

1. Południowa (prawa)  strona piętra 

 Po skuciu betonu i usunięciu subitu i szlaki - przerwa w pracach niezbędna na wywietrzenie 

pomieszczeń  - około jednego miesiąca; 

 Zabudowa antresoli; 

 Po odbiorze robót  – przerwa w pracach na przygotowanie kolejnych pomieszczeń do pracy 

- około jednego tygodnia. 

2. Północna (lewa)  strona piętra 

 Po skuciu betonu  i usunięciu subitu i szlaki - przerwa w pracach niezbędna na wywietrzenie 

pomieszczeń - około jednego miesiąca. 

V. Wykonawca zobowiązany jest, po zakończeniu realizacji prac budowlanych, do doprowadzenia 

terenu do stanu pierwotnego (dotyczy nawierzchni zielonej oraz nawierzchni twardej). 
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   Załącznik nr 2 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

  

OFERTA                                                                           

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na: : 

Prace remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  OW NFZ w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 

  
 

A. DANE WYKONAWCY:  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..………………………………….  

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….…

…….…………….……………...….………....……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

..…….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

Adres:………………………………………………………………………………………………

………..……..……..……..…....……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 

Zamawiającym:.…………………………………………..………………………………………..  

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

e-mail…………………………………………………………………………………………… 
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Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

……………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……… ………………………………………………………………………………………… 

 
 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na „Prace 

remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego OW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki 

Polskiej 148” zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę : 

 

Lp. Zakres robót Cena oferty 

netto 

Podatek VAT Cena oferty 

brutto 

 

A B C D E 

 

1.  

 

 

Wymiana posadzek 

podłogowych na I piętrze 

budynku „A” 

 

   

 

2.  

 

 

Zabudowa antresoli na I 

piętrze budynku „A” 

 

   

 RAZEM POZYCJA 1 i 2    

 
Słownie razem pozycja 1 i 2 (kolumna E): 

………………………………………………………………………… 

 

 

C. PERSONEL WYKONAWCY 

Oświadczam, że przedmiot zamówienia w zakresie, o którym mowa w Rozdziale III pkt 9 SIWZ 

wykonam pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).    

 

D. INFORMACJE DOTYCZĄCA KRYTERIÓW  OCENY OFERT : 

Udzielam ……… miesięcy gwarancji. Podanie liczby poniżej 36 miesięcy skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. Podanie liczby spoza zakresu 72 miesięcy skutkować będzie 

przyjmowaniem do obliczeń maksymalnej wartości z tego zakresu tj. 72 miesiące. 

 

E. OŚWIADCZENIA:  
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1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy;  

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia;  

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, STWiOR oraz projektem 

umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;  

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ;  

5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia następować będzie na zasadach 

opisanych w projekcie umowy. 

 

F. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:  

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego;  

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących podpisania  umowy 

jest 

...............................................................................................................................................................  

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: 

.....................................................………………… 

 

G. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części przedmiotu zamówienia (jeżeli jest to 

wiadome, należy podać również dane proponowanych Podwykonawców): 

 

1) ........................................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................................ 

3) ........................................................................................................................................................ 

 

H. Oświadczam, że: 

 jestem                    nie jestem  

małym lub średnim przedsiębiorstwem.   

Zaznaczyć właściwe (małe  przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,  które zatrudnia mniej niż 50 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  nie przekracza 10 milionów EUR; średnie 

przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). Informacje wymagane 

wyłącznie do celów statystycznych. 
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I. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z pkt XVIII Specyfikacji „Informacja dotycząca przetwarzania 

danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia". 

 

J. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 

RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

*) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

K. SPIS TREŚCI:  

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  

1) .........................................................................................................................................................  

2) .........................................................................................................................................................  

3) .........................................................................................................................................................  

4) .........................................................................................................................................................  

5) ……………………………………………………………………………………………………. 

6) ……………………………………………………………………………………………………. 

7) ……………………………………………………………………………………………………. 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

……………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

...................................................................................

.......................... 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki  

80-865 Gdańsk, ul Marynarki Polskiej 148 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Prace remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  OW NFZ w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki z siedzibą 

w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale V SIWZ  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
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(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Rozdziale V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………….., 

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………

…… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki  

80-865 Gdańsk, ul Marynarki Polskiej 148 

 

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

…… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

…… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Prace remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  OW NFZ w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski 

Oddział Wojewódzki, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  

raz na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy PZP. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 
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(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP ). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………..………………

…...........…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAG-Z.261.3.2019 

 

32 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

                            Projekt  umowy 

Umowa nr …………./2019 

 

zawarta w dniu ..... ..... 2019 r. w Gdańsku pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą  

w Warszawie Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą  

w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, NIP: 1070001057 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a  

.................................................................................................................................................................... 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP", zawarto umowę następującej 

treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zgodnie  

z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, przyjmuje do wykonania 

roboty budowlane – zadania pn. „Prace remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  OW 

NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148”. 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, został określony w: 

1) opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7, 

2) przedmiarze robót – załącznik nr 3 i 3a, 

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – załącznik na 2 i 2a,  

- które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w czynnym (użytkowanym) obiekcie,  

w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest: 

1) prowadzić roboty budowlane w sposób minimalizujący czynniki zakłócające pracę 

Zamawiającego; 
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2)  wykonywać roboty uciążliwe (np. skuwanie), utrudniające pracę pracowników Zamawiającego, 

w dni robocze wyłącznie do godz. 8:00 i po godzinie 16:00 oraz w dni wolne od pracy, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym; 

4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również wszelkie obowiązki Wykonawcy wskazane w dalszej 

części umowy i załącznikach. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego,   

a w szczególności z dokumentacją techniczną, o której mowa § 1 ust. 2 umowy a także  z miejscem 

wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, które mogą 

mieć wpływ na wykonywanie robót na obiekcie). 

6. Wykonawca zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i oświadcza, że wykona roboty 

objęte przedmiotem zamówienia oraz wypełni pozostałe obowiązki umowne, zgodnie z przepisami 

prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, kierując się zasadą gospodarności i staranności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy, także tych, które nie są przewidziane wprost w dokumentacji 

technicznej, jeżeli konieczność ich wykonania przy zachowaniu należytej staranności można było 

przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, na podstawie szczegółowej analizy dostępnej 

dokumentacji oraz sztuki budowlanej. 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 grudnia 2019 r., przy czym Zamawiający 

przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy, 

przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy, na którym będą wykonywane roboty 

budowlane oraz udzieli informacji dotyczących przekazanego terenu, mających wpływ  

na prawidłowe prowadzenie zleconych robót.  

2. Za termin wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, uznaje się zakończenie wszystkich robót 

budowlanych, uporządkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji 

powykonawczej i podpisanie protokołu końcowego odbioru robót bez usterek.   

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy, o których mowa w § 1 składać się będzie z etapów      

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Etapy określone w Harmonogramie będą 

się kończyć odbiorami częściowymi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego etapy robót, o których mowa w ust. 3, w zakresie kompletnej inwestycji,  

przed podpisaniem umowy. Harmonogram wymaga akceptacji przez Zamawiającego  

z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 zdanie 2. 
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5. Harmonogram rzeczowo-finansowy, określający jednocześnie terminy realizacji poszczególnych 

etapów, o których mowa w ust. 4, wynikające z technologii prowadzenia robót, przekazany 

Zamawiającemu, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

6. Harmonogram winien być aktualizowany przez Wykonawcę w miarę faktycznego postępu robót. 

Przy aktualizacji harmonogramu należy uwzględnić również ewentualne zmiany w kolejności 

wykonywania robót. 

§ 3 

Osoby upoważnione do reprezentacji 

1. Głównym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiającego jako Inwestora w trakcie realizacji, 

odbiorów i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy będzie ………………………………........ 

tel. .…………………., e-mail ………………………………………………………………… 

lub inna osoba wskazana pisemnie przez Zamawiającego.  

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego działa w granicach 

umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), zwanej w treści umowy „Prawem Budowlanym”. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania  

w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie 

Wykonawcy, określone w niniejszej umowie, bez zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację obowiązków 

Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy: 

Kierownika Budowy - ……………………………..…… tel. .…………………………….,  

e-mail ……………………………………… 

  Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wpis do IIB 

(Izba Inżynierów Budownictwa) Kierownika Budowy wraz z uprawnieniami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Kierownik Budowy realizuje osobiście obowiązki w szczególności określone w art. 21a  

i art. 22 ustawy Prawo Budowlane. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu 

do umowy, przy czym zmiany osób wskazanych w ust. 3 każdorazowo wymagają niezwłocznego, 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót odbywać się będzie  

w drodze spotkań, których terminy zostaną uzgodnione przez strony.  

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty niezbędne dla realizacji 

przedmiotu umowy podczas przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
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2. W imieniu Zamawiającego do odbiorów częściowych/końcowego przystąpi Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Zamawiający  zapewni  Wykonawcy punkt  poboru  wody i punkt poboru energii elektrycznej.  

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją , aktualnie 

obowiązującym prawem budowlanym, sztuką budowlaną, i innymi obowiązującymi przepisami 

oraz Polskimi Normami. 

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

w oparciu o dokumentację projektową i zawartą w niej Informację BIOZ. 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować  

i urządzić zaplecze budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP. 

4. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze 

zamówieniowe materiałów. Zamówienia materiałów innych niż wymienione w dokumentacji 

wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisów w dzienniku budowy o przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec swojego mienia znajdującego się na terenie 

budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym.  

Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

8. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  

oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował oraz składował wszelkie urządzenia pomocnicze  

i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca 

ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu 

budowy i roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia 

w realizacji robót (podwykonawców, usługodawców, dostawców, itp.). 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Wykonawca odpowiada, w szczególności, 

za wyrządzone Zamawiającemu szkody związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, od dnia 

przekazania frontu robót Wykonawcy do dnia odebrania przez Zamawiającego wykonanego  

przedmiotu umowy.  
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11. Wykonawca przed złożeniem Zamawiającemu faktury końcowej zobowiązany jest rozliczyć się  

z otrzymanych kart dostępowych, pilotów do bram wjazdowych oraz z pozostałych dokumentów 

przekazanych Wykonawcy, o ile takowe były przekazywane. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich 

dokumentów budowy do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 

13. Na Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki właściwe dla Wykonawcy, w tym zwłaszcza 

wszelkie działania związane z koordynacją prac i działań w procesie budowlanym. 

14. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w ust. 15 będą  

w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

15. Czynności, które muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy  

lub Podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę:  

1) wykonywanie robót posadzkarskich, 

2) wykonywanie robót murarskich, 

3) wykonywanie robót tynkarskich i malarskich. 

Wykaz osób stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 

16. Zmiana jakiejkolwiek osoby, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (np. ustanie  stosunku pracy z pracownikiem) i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

wyłącznie wtedy, gdy proponowane osoby będą zatrudnione na warunkach, o których mowa w ust. 

14 niniejszego paragrafu. 

17. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

18. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności w trakcie realizacji umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie  

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

19. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 15 czynności. 

20. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

21. Wykonawca  zobowiązany jest do podpisania Umowy o zachowaniu poufności stanowiącej 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

§ 6 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym  

oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. 



WAG-Z.261.3.2019 

 

38 
 

2. Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedstawi Polisę OC zgodną z rodzajem prowadzonej 

działalności (dla firmy budowlanej), na okres przypadający od dnia przejęcia terenu budowy,  

na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, przez okres 

obowiązywania niniejszej umowy nie krócej jednak niż do chwili zwrotu pierwszej części 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. W razie upływu okresu obowiązywania ubezpieczenia przed terminem określonym w ust. 3 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni przed zakończeniem okresu 

ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. 

 

§ 7 

Materiały, urządzenia i sprzęt 

1. Materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy – 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny być nowe, nieużywane i odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. 2018 r. poz. 1202), wymaganiom, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, jak również spełniać wymogi przepisów szczególnych. 

3. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być sprawny i posiadać wszelkie wymagane 

zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp. 

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane 

prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części 

(partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, atesty, itp. 

5. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w umowie, jak również nie 

odpowiadające Polskim Normom lub nie posiadające stosownych atestów oraz certyfikatów muszą 

zostać usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w podanym 

przez niego terminie. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez Zamawiającego na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

§ 8 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

1. Za wykonany przedmiot umowy o którym mowa w §1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w formularzu oferty, stanowiącym integralną 

część niniejszej umowy (Załącznik nr 1) ustalone na łączną kwotę brutto w wysokości: 

…….………… (słownie: ...........................................złotych), tj. netto w wysokości .................. zł 

+ obowiązujący podatek VAT ….. % w wysokości ............. zł. 
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2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności: koszty robót przygotowawczych, demontażowych, 

porządkowych, dozorowania budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, 

opłaty za transport odpadów oraz ich składowanie i utylizację, dokumentacji powykonawczej, 

opłaty za nadzory i odbiory techniczne. 

 

§ 9 

Płatności dla Wykonawcy 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie wg harmonogramu rzeczowo-

finansowego, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej umowy, nie częściej niż raz  w miesiącu. 

2. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

o którym mowa w § 2 ust. 5, na podstawie  protokołu odbioru częściowego robót podpisanego bez 

zastrzeżeń przez Strony. 

3. Zamawiający będzie realizował faktury, w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. W przypadku nie sporządzenia harmonogramu, o którym 

mowa w § 2 ust. 4, Zamawiający dokona zapłaty jednorazowo, po podpisaniu protokołu odbioru 

robót, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

4. Wykonawca wystawi fakturę końcową na podstawie protokołu końcowego bezusterkowego 

odbioru robót, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobę 

upoważnioną  ze strony Zamawiającego i Kierownika Budowy) bez zastrzeżeń. 

Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca:  

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa 

NIP: 1070001057 

Odbiorca i płatnik: 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku,  

ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

6. Do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy suma kwot brutto z faktur, o których mowa  

w  ust. 3, nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 10 

Obowiązki Płatności Wykonawcy wobec Podwykonawców 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego, nie dłuższego niż 30 dni od daty doręczenia faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej roboty budowlanej, regulowania płatności  

w stosunku do swoich Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie 
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Zamawiającego przedstawić informacje o stanie należności wobec Podwykonawców, a w razie 

powstania wątpliwości, co do treści oświadczenia, stosowne dokumenty i rozliczenia. 

2. W przypadku zalegania przez Wykonawcę w zapłacie wymagalnych zobowiązań z tytułu realizacji 

robót objętych umową wobec Podwykonawców, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 

odpowiedniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu ich uregulowania. Zapłatę 

zatrzymanej części wynagrodzenia Zamawiający może uzależnić od przedstawienia przez 

Wykonawcę potwierdzeń dokonania zapłaty zaległych zobowiązań wobec Podwykonawców. 

3. W przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców, 

Zamawiający ma prawo do stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy i bezpośredniego 

rozliczenia się z Podwykonawcami, a o kwotę tak dokonanych płatności ulega obniżeniu wartość 

płatności należnej Wykonawcy. Na powyższy sposób rozliczeń i ewentualne obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Wykonawca wraz z protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, i fakturą 

rozliczeniową całości zrealizowanego przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu potwierdzenia ostatecznego, kompletnego rozliczenia należności ze wszystkimi 

Podwykonawcami. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

6. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez Podwykonawców umów z dalszymi  

Podwykonawcami. 

§ 11 

Odbiory robót budowlano-montażowych 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlano-montażowych: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić na piśmie Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 2 dni 

roboczych przed ich zakryciem. Po zgłoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

niezwłocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru. 

2) Jeżeli Kierownik Budowy nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

3. Odbiory częściowe polegają na pisemnym zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu 

wykonanych elementów rozliczeniowych robót oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie 

protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego, przy udziale Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiającego w ciągu  

5 dni roboczych od daty ww. zgłoszenia. Protokół częściowego odbioru robót, stanowi podstawę  

i niezbędny załącznik do każdej faktury częściowej. 

4. Odbiór końcowy: 

1) Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przy uczestnictwie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu 

jej należytego wykonania. 

2) Odbioru końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego. 

3) W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Wykonawca i przedstawiciele Zamawiającego.  

5. Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia techniczne 

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

6. Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, pisemnie, w siedzibie 

Zamawiającego – zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru, 

7. Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich zakończenie a następnie zgłoszenie przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalającej 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

1) oświadczenia Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa 

budowlanego potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami i otrzymaną dokumentacją oraz że teren 

budowy został uprzątnięty i doprowadzony do należytego stanu, 

2) protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości 

wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania), 

3) innych, nie wymienionych wyżej dokumentów wynikających z odrębnych przepisów 

wymaganych do prawidłowego użytkowania obiektu. 

8. W przypadku nie dostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego będzie miał prawo odmówić przystąpienia do czynności odbiorowych, zaś 

Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić czynności odbiorowe  i termin wykonania liczy się 

od daty ponownego zgłoszenia odbioru. 

9. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 7 będzie warunkiem terminowego zakończenia 

czynności odbioru robót, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

10. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 

1) rozpoczęcie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę zakończenia robót z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8, 
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2) zakończenie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 3 dni od daty ich rozpoczęcia  

z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8, 

3) w dniu zakończenia czynności odbioru robót, ustalonym przez strony jako termin odbioru, 

sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót; przy czym za zakończenie 

przedmiotu umowy strony uznają wyłącznie datę sporządzenia protokołu końcowego 

bezusterkowego odbioru robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

…………………………………. w wysokości: …………………………………… zł co stanowi 

5% ceny brutto oferty złożonej przez Wykonawcę. 

2. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną z form przewidzianych w ustawie – art. 148 ustawy PZP. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego 

protokołem bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 10 pkt. 3. Zwolnienie 

30 % zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, o którym mowa 

w § 13 ust. 1 umowy. W przypadku kiedy okres gwarancji, o której mowa w § 13 ust. 1 jest dłuższy 

niż okres rękojmi zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dni po upływie 

okresu obowiązywania gwarancji. 

 

 

§ 13 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane  

wraz z materiałami użytymi do tych robót, będące przedmiotem Umowy, na okres …… miesięcy. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu bezusterkowego 

odbioru końcowego. 

2. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji  

na wykonane prace biegnie na nowo od czasu usunięcia wad potwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady, dla każdej wady  

z osobna, należy do Zamawiającego. 

4. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
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1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich 

usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  

o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie - 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 7 oraz zlecenie 

usunięcia wad innemu Wykonawcy w ramach kwoty zabezpieczenia   należytego wykonania 

Umowy, wniesionego przez Wykonawcę; 

2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to: 

a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, 

b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu 

Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady oraz wykonać naprawy, które zostały zgłoszone przez 

Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo upływu gwarancji lub rękojmi. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 7 dni od chwili 

pisemnego zgłoszenia uszkodzenia. 

7. Wszelkie zgłoszenia związane z wykonaniem warunków gwarancji, dokonywane  

w formie pisemnej będą przyjmowane w dni robocze. 

8. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym dojazdów  

i transportu w okresie gwarancji, ponosi Wykonawca. 

 

§ 14 

Odbiór pogwarancyjny 

1. Odbiór pogwarancyjny następuje przed upływem lub najpóźniej na dzień upływu okresu rękojmi  

i gwarancji,  po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i polega na ocenie wykonania 

robót, w tym związanych z usunięciem wad.  

2. Komisję odbioru pogwarancyjnego zwoła Zamawiający. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół pogwarancyjny.  

4. Gdy Wykonawca nie dokona Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru pogwarancyjnego, 

a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek Zamawiający uzna, że powstały one w okresie 

gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na pisemne wezwanie 

Zamawiającego.  

5. W przypadku braku reakcji na wezwanie, o którym mowa w pkt. 4, Zamawiający ma prawo usunąć 

usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, powierzając ich usunięcie wybranemu przez siebie 

podmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów na podstawie noty obciążeniowej 

w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 
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§ 15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

1) za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,  

za każdy dzień przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

2) za opóźnienie w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 6 

niniejszej umowy – w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w odebraniu placu budowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren robót niezgodnie z postanowieniami § 17 –  

w wysokości 500,00 zł, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie Podwykonawcy 

spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia 

katastrofie lub w celu uniknięcia strat, 

5) za opóźnienie w przekazaniu jednego egzemplarza umowy z Podwykonawcą, o której  mowa 

w § 17 ust. 4 – w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

6) za opóźnienie w terminowym wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

7) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi –  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,  

za każdy dzień opóźnienia, 

8) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokości: 

1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8  ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,  

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,  

z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

3) za nieterminowe płatności wynagrodzenia, w wysokości odsetek ustawowych. 

3. W przypadku braku możliwości pełnego zaspokojenia należnych Zamawiającemu kar umownych 

(z tytułu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający potrąci je z bieżących wymagalnych należności Wykonawcy,  

na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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4. Kary należne Zamawiającemu (z tytułu ust. 1 pkt. 1-6) przewyższające kwotę wniesionego przez 

Wykonawcę zabezpieczenia i sumę potrąconych przez niego kwot z bieżących wymagalnych 

należności Wykonawcy, zostaną wpłacone na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od 

pisemnego wezwania do ich uregulowania. 

5. Kary należne Zamawiającemu (z tytułu ust. 1 pkt. 7-8) przewyższające kwotę wniesionego przez 

Wykonawcę zabezpieczenia, zostaną wpłacone na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni  

od pisemnego wezwania do ich uregulowania. 

6. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać na rzecz osób trzecich cesji 

jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne. 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w  razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawierania umowy, 

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić  od umowy  w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

2) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona jego 

upadłość lub otwarta zostanie jego likwidacja bądź nastąpi rozwiązanie Wykonawcy  

albo Wykonawca złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 10 dni roboczych  

od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiałów lub wadliwie 

wykonanych robót pomimo wcześniejszego otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6) Wykonawca nienależycie wykonuje niniejszą umowę, a bezskuteczne okazuje się wezwanie 

go na piśmie do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków  w odpowiednim terminie, 

7) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robót zgodnie z harmonogramem 

finansowo-rzeczowym, opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi ponad 10 dni  

w stosunku do terminów określonych w harmonogramie i istnieje realne zagrożenie, że nie 

wywiąże się z umownego terminu zakończenia realizacji robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy, 
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8) Wykonawca zmienił Podwykonawcę, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego 

uzgodnienia tego faktu. 

9) w przypadku wad lub usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, które nie nadają 

się do usunięcia, a uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z zakładanym celem.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zwłoka Zamawiającego  

w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy,  przekracza 10 dni roboczych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli na skutek polecenia Zamawiającego 

przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 10 dni roboczych.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać podanie przyczyny oraz uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym – na koszt 

tej strony, z powodu której następuje odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

stanowiące zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 5. pkt. 2, 3 i 4 

Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

 

§ 17 

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o Podwykonawstwo na części zamówienia wymienione  

w ofercie przetargowej jedynie w trybie określonym w art. 647 Kodeksu cywilnego. Strony 

ustalają, że nie będzie zgodnym z niniejszą umową powierzenie całości lub części robót 

Podwykonawcy w innym trybie, bez względu na to, czy Zamawiający powziął i kiedy powziął 
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informację o takim powierzeniu. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia Podwykonawcy,  

na którego nie wyraził zgody. 

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli  

lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami 

lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. i ust. 5. Zgoda ta jest zgodą 

wyłącznie na zawarcie umowy o przedstawionej Zamawiającemu treści. 

4. Po zawarciu umowy z Podwykonawcą, w terminie 7 dni roboczych Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu 1 egzemplarz umowy pod rygorem naliczenia kar umownych. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,  

że wyraził zgodę na zawarcie umowy o przedstawionej mu treści. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. Ponadto, umowa Wykonawcy  

z Podwykonawcą musi zawierać klauzulę przewidującą, że zmiana tej umowy wymaga zgody 

Zamawiającego – w takim wypadku postanowienie ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie 

gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów wynikających  

z niniejszej umowy, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom 

przewyższającego tak łącznie, jak i w odniesieniu do poszczególnych robót, wynagrodzenia jemu 

należnemu. 

9. W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługuje uprawnienie w postaci wstrzymania 

płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania 

warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie, a gdy nie zostanie to dokonane 

w terminie 14 dni od złożenia stosownego żądania, Zamawiający w terminie kolejnych 7 dni może 

od umowy odstąpić z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

 

 

§ 18 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej realizacji 

ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli 

między sobą. 
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§ 19 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

techniczną w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów niezbędnych do realizacji umowy  

pod warunkiem, że będą to zmiany korzystne dla Zamawiajacego oraz:  

a) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany  

obowiązujących przepisów; 

b) wynikają z konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w przedmiarze robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć zawierając 

niniejszą umowę; 

c) wynikają z wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych  

w dokumentacji technicznej, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa, podniesieniem 

funkcjonalności i efektywności rozwiązań projektowych, jeżeli rozwiązania zamienne 

odstępują w sposób istotny od dokumentacji technicznej; 

3. Zmiany, o których mowa, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego  

i w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w przypadku  zmian w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych, 

ustawach i rozporządzeniach (mających wpływ na przedmiot zamówienia), które nastąpiły po dniu 

podpisania umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na wniosek Wykonawcy, do przedłużenia terminu realizacji 

umowy w przypadku: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót, 

c) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną  

na piśmie pod rygorem nieważności. 
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7. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stron na zasadach kodeksu 

spółek handlowych. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

Ustawy Prawo Budowlane. 

2. W przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych wyszczególnionych w niniejszej 

umowie w okresie realizacji umowy zastosowanie mieć będą przepisy prawa uwzględniające  

w/w zmiany, chyba że dotychczasowe uregulowania będą korzystniejsze dla Zamawiającego.  

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy, a treścią załączników do niej, 

pierwszeństwo zachowują postanowienia Umowy. 

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji związanej z umową: 

Zamawiający: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk 

Wykonawca: ul. ……………………………………………… 

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strony są zobowiązane do wzajemnego 

powiadomienia o powyższym w terminie 7 dni od dokonania tych zmian. Do czasu otrzymania 

takiego powiadomienia, zawiadomienia i oświadczenia przesłane na dotychczasowy adres uważa 

się za należycie doręczone. 

 

§ 21 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty Wykonawcy; 

b) Załącznik nr 2 i 2a - STWiOR;  

c) Załącznik nr 3 i 3a - Przedmiar robót; 

d) Załącznik nr 4 - Umowa o zachowaniu poufności; 

e) Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

f) Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy; 

g) Załącznik nr 7  - SIWZ w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia; 

h) Załącznik nr 8 - Wykaz pracowników; 

i) Załącznik nr 9 - Oświadczenie pracownika podmiotów zewnętrznych o tym, że został 

poinformowany o stosowaniu  monitoringu wizyjnego; 
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j) Załącznik nr 10 – Pełnomocnictwa (o ile dotyczą). 

  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

…………………………….     ………………………………… 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Załącznik nr 4 do Umowy Nr …./2019 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

 

 

zawarta w dniu ...................... 2019 r. w Gdańsku  pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia 

Pomorskim  Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Monikę Kasprzyk, działającą na podstawie 

pełnomocnictwa nr 88/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. udzielonego przez Dyrektora Pomorskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą,  

reprezentowaną przez: 

 

 

W związku z podpisaniem umowy nr …/2019 z dnia ………2019, której przedmiotem są Prace 

remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  OW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki 

Polskiej 148  zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych poufnych 

udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje: 

 

§ 1. 

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny 

sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony 

związanych z realizacją umowy podstawowej,  

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku  

z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

 

§ 2.  

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej 

zostały mu przekazane;  

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy  

w zakresie realizacji umowy; 

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich 

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu 

Wykonawcy, 

4) ujawnienia informacji poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy 

podstawowej ze strony Wykonawcy, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej 

realizacji umowy; 

5) poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu  

poufności o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, 

pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia 

wskazanego w § 2 ust. 4 umowy o zachowania poufności; 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych  

w jakikolwiek sposób, chyba że wcześniej w sposób wyraźny  udzielona zostanie na taką 
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czynność pisemna zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku 

z realizacją umowy. Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych 

na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej 

ze strony Wykonawcy, które okażą upoważnienia Zamawiającemu do udziału  

w realizacji umowy; 

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, 

niezwłocznego zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów 

zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi 

kopiami, będącymi w jego posiadaniu.  

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych,  

o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10 % ceny określonej w § 8 ust. 1 umowy podstawowej tj. ……………………… 

zł za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni  

od chwili ujawnienia. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania  

w wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę 

przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2. 

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie 

zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego 

w załączniku do umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. 

 

§ 3. 

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane,  

2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na  mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia 

jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego  

przed dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji 

Poufnych, będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie 

wymaganym prawem oraz zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, 

mających na celu upewnienie się, że Informacje Poufne są traktowane jako poufne. 

 

§ 4.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 

pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy. 

 

§ 5. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że 

zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego 

tytułu, pozostają w mocy także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej. 

 

§ 6. 

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do 

Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 

 

§ 7. 

1. Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie 

szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

 

 

§ 8. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



WAG-Z.261.3.2019 

 

53 
 

 

§ 9. 
Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zachowaniu poufności. 

 

 

§ 10. 
Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

  Podpisano w imieniu        Podpisano w imieniu 

 

ZAMAWIAJĄCEGO                                                                 WYKONAWCY: 

 

 

…………………………….       ……………………… 
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Załącznik 1 do Umowy o zachowaniu poufności 

…………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

dla Wykonawcy / osoby reprezentującej Wykonawcę 

 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę podczas realizacji umowy nr …./2019  

z dnia …………. w siedzibie Pomorskiego OW NFZ w Gdańsku, zobowiązuję się do:   

 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji 

umowy, przedmiotem której są Prace remontowe na I piętrze w budynku „A” 

Pomorskiego  OW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148,  w okresie 

realizacji zamówienia, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie  

od formy w jakiej zostały mi przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy 

wyłącznie w celu realizacji umowy. 

 

 

 

Miejscowość, data czytelny podpis 
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Załącznik 2 do Umowy o zachowaniu poufności 

…………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

dla pracownika Wykonawcy 

 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę podczas realizacji umowy nr …./2019  

z dnia …………. w siedzibie Pomorskiego OW NFZ w Gdańsku, z uwagi na udostępnianie Informacji 

Poufnych, zobowiązuję się do:   

3) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji 

umowy, przedmiotem której są Prace remontowe na I piętrze w budynku „A” 

Pomorskiego  OW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148,  w okresie 

realizacji zamówienia, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie  

od formy w jakiej zostały mi przekazane; 

4) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy 

wyłącznie w celu realizacji umowy. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy. 

 

 

 

Miejscowość, data czytelny podpis 

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW 

KONTRAHENTA W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM I REALIZACJĄ UMOWY (PZP) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej: RODO), podajemy następujące informacje:     

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, 

z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, 

 za pomocą platformy ePUAP, 

 e-mailem: sekretariat@nfz-gdansk.pl 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
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W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, 

 telefonicznie : 58 7512619,  

 e-mailem: iod@nfz-gdansk.pl  

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO  w celu zapewnienia prawnie 

uzasadnionego interesu administratora polegającego na możliwości realizacji umowy zawartej  

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Prace remontowe na I piętrze w budynku 

„A” Pomorskiego OW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148” w siedzibie Pomorskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr postępowania: WAG-Z.261.3.2019), prowadzonego zgodnie  

z ustawą z dnia 29.01.2004 r prawo zamówień publicznych (dalej:„Pzp”) oraz zapewnieniu ochrony informacji 

udostępnionych w związku z wykonywaniem umowy.  

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania tych 

danych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego. 

● ŹRÓDŁO I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie …………………………..(wpisać kategorie danych) od 

…………………… z siedzibą w ………………..… przy ul. ………………..……, 

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez 

czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;  

▪ prawo do sprostowania danych; 

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania; 

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO. 

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla realizacji postanowień umowy, zawartej  

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIA       

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta
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Załącznik nr 6   

do umowy nr ……….. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

W imieniu firmy …………………. z siedzibą w …………………….. oświadczam, że wszyscy 

wprowadzeni na teren budowy przeze mnie pracownicy, posiadają aktualne badania lekarskie, 

uprawnienia do wykonywania określonych prac oraz że zostali przeszkoleni  

w zakresie bhp. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

        Podpis osoby uprawnionej 
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Wzór wykazu pracowników  

załącznik nr 8 do umowy nr………….. 

               Pieczęć Wykonawcy  

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW * 

„Prace remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego  OW NFZ w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148”  

 

 

Lp. Imię i nazwisko pracownika 

Wykonawcy, realizującego roboty  

Podstawa zatrudnienia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

* Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy składa niniejszy wykaz 

Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

o którym mowa w § 5 ust. 13 i 14 projektu umowy. 

 

            

       …………………………………………. 

        Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 9 do Umowy Nr ……/2019 

 

Oświadczenie pracownika podmiotów zewnętrznych  

o tym, że został poinformowany  

o stosowaniu  monitoringu wizyjnego 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o stosowaniu na terenie i wokół siedziby Pomorskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, monitoringu wizyjnego, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, a także ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Fundusz na szkodę. 

 

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń socjalnych oraz palarni i nie 

naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności 

związków zawodowych. 

 

Nagrania obrazu Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przetwarza wyłącznie 

do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres minimum 3 miesięcy od dnia nagrania. 

 

………………………..……………………………………………. 

(data, miejsce i czytelny podpis pracownika) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

………………………., dn. …………………… 

 
 
 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 
W ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem następujące roboty budowlane: 

 

 

 
 
 

 

 

                                                                            …………………………………… 
 

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

             

 

 

,

d 
 

Lp. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

adres, wykonany zakres rzeczowy 

– zakres musi potwierdzać 

spełnianie warunków 

postawionych  przez 

Zamawiającego  

Termin 

realizacji 

od ÷ do 

Zamawiający 

Sposób realizacji 

(zasób własny/podmiot 

trzeci -  

w przypadku 

udostepnienia podać 

nazwę podmiotu) 

Wartość 

zamówienia 

(brutto) 

1.      zasób własny 

 jednego z Wykonawców 

występujących wspólnie 

 innego podmiotu 

udostępniającego zasoby, 

tj. ……………………….. 

 

2.     zasób własny 

 jednego z Wykonawców 

występujących wspólnie 

 innego podmiotu 

udostępniającego zasoby, 

tj. ……………………….. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

…………………….., dnia ……………… 

 

 

WYKAZ OSÓB 

 

dysponuję następującymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: 
 

Imię i Nazwisko 

Doświadczenie 

zawodowe 

(w latach) 

Opis posiadanych kwalifikacji 

Wykształcenie 

Zakres wykonywanych 

czynności 

(rodzaj i nr uprawnień 

budowlanych, data ich wydania, 

nazwa organu wydającego) 

Zakres planowanych 

do wykonywania  

czynności podczas 

realizacji zamówienia 

 

Informacja o podstawie  

do dysponowania tą osobą 

przez Wykonawcę 

(w przypadku udostepnienia 

podać nazwę podmiotu) 

     Osoba będąca w dyspozycji 

Wykonawcy) 

 

 Osoba udostępniona 

przez inny podmiot ,  

tj……….………………….. 

 

     Osoba będąca w dyspozycji 
Wykonawcy) 

 

 Osoba udostępniona 

przez inny podmiot , 

 tj.……………………….. 

 

 

 

 
 
 

…………………………………… 
 

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

…………………., dnia …….…. 

 

 

 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Prace remontowe na I piętrze w budynku 

„A” Pomorskiego  OW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148” znak: WAG-Z.261.3.2019. 

 

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się do 

oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. 

biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 

ustawy PZP, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie wskazuje, iż: 

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………… 

2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………… 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie 

następujący: 

………………………………………………………………………………………… 

4. Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale. 

 

                                    Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego  

    

 

…………………………….…………………….. 

 Imię i nazwisko, data, podpis 

 

Załącznik nr 10 do SWIZ 



WAG-Z.261.3.2019 

 

63 
 

SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA INFORMACJI Z OTWARCIA 

OFERT NA STRONIE INTERNETOWEJ 

WYKONAWCA 

………………………………………………………………………………… 

 (nazwa albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Prace remontowe na I piętrze w budynku „A” Pomorskiego OW NFZ w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie Zamawiającego:  

 nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) z żadnym z tych Wykonawców*; 

 należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798), w której skład wchodzą następujący 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu*: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1   

2   

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. 

dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

.................................................... 

podpis i pieczęć Wykonawcy 

*należy wskazać właściwe 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy 

Wykonawca 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2018r., poz. 798) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 


