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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
o w a r t o ś c i p o n i ż e j 3 0 .0 0 0 e u r o n a
S P R ZE D A Ż I DO S T AW A Ś R O DK Ó W C ZY S T O Ś C I I
P I E L Ę G NA CJ I U ŻY W A N Y CH W G AS T R O N O M I I O R A Z
O P AK O W A Ń , NA C ZY Ń J E D NO R A ZO W Y CH
P R ZE ZN A C ZO N Y C H DO K O NT AK T U Z ŻY W N O Ś CI Ą

I. Zamawiający:

Nazwa i adres:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel/fax (17)780-01-46
przetargi@szpital.mielec.pl
www.szpital.mielec.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
REGULAMIN Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby
Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro; zgodnie z § 7 Regulaminu .
III. Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kod CPV:
Grupa 1:
39800000-0 (Środki czyszczące i polerujące),
39832000-3 (Produkty do zmywania naczyń)
33631600-8 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne)
Grupa 2:
39222120-1 (Kubki jednorazowe)
39222110-8 (Sztućce i talerze jednorazowe)
IV. Przedmiot zamówienia:
1.

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę środków czystości i pielęgnacji używane w
gastronomii oraz opakowania, naczynia jednorazowe przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym:

GRUPA 1 – Środki czystości i pielęgnacji używane w gastronomii
L.p.
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Płyn do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni w gastronomii, preparat zarejestrowany jako
biobójczy. Stężenie robocze 1%. Substancja czynna: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3diamina. Zawiera w składzie alkohol etoksylowany 2,5-10%. Wartość pH preparatu 8. Opakowanie
jednostkowe 5kg.
Preparat w płynie do usuwania osadów mineralnych w zmywarkach, bemarach, kotłach. Opakowanie
jednostkowe 6 kg.
Pianowy preparat w płynie do usuwania przypalonych tłuszczy, pH preparatu 13,5. Opakowanie 750 ml.
Pianowy preparat do gruntownego mycia powierzchni kuchennych w stężeniu 0,5 - 1%, pH preparatu
13,5. Opakowanie 5L
Preparat enzymatyczny do mycia pianowego kotłów warzelnych. Preparat oparty na składnikach
pochodzenia roślinnego. Bezpieczny w zastosowaniu. Opakowanie 5kg
Gotowy do użycia preparat dwualkoholowy do dezynfekcji powierzchni, armatury i urządzeń
kuchennych. Preparat charakteryzujący się krótkim czasem działania do 15 minut, nie zostawiający
białego nalotu. Roztwór nie zawierający substancji zapachowych i aldehydów. Spektrum działania:
bakterie, grzyby, wirusy, prątki. Do zastosowania bez spłukiwania. Opakowanie 0,5-1 L ze
spryskiwaczem.
Preparat dezynfekujący w tabletkach na bazie aktywnego chloru. Szerokie spektrum działania: bakterie,
grzyby, wirusy-Polio, prątki, spory (Clostridium Difficile). Opakowanie zbiorcze 300 – 320 tabletek.
Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. Nadaje się do pielęgnacji szafek,
zmywarek, blaszanych obić kantów ścian oraz innych urządzeń ze stali szlachetnej w gastronomii.
Usuwa brud i zacieki, pozostawia ochronną warstwę nabłyszczającą. Preparat gotowy do użycia,
opakowanie jednostkowe 0,5L z atomizerem. Skład: olejki naturalne. Przeznaczony do użytku
profesjonalnego.
Skoncentrowany preparat do mycia ręcznego naczyń. Stężenie robocze 0,1%, pH preparatu 6,5.
Opakowanie 5L.
Preparat nabłyszczający w płynie do strefy płukania w maszynach myjących, koncentrat. Stężenie
robocze 0,1-0,5 g/L. Opakowanie jednostkowe 5kg.
Preparat do mycia maszynowego naczyń stołowych oraz kuchennych. Preparat w płynie. Opakowanie
jednostkowe 23kg
Skrzynka z tworzywa sztucznego na kanistry 5L, odporna na działanie środków chemicznych o
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wymiarach : wysokość do 35 cm, szerokość 22 cm, głębokość 16 cm. Zamykana na klucz instalowana na
ścianie. Dostawa z dzierżawą.
Butelki serwisowe ze spryskiwaczem i etykietą, o pojemności 750 ml do preparatów z pozycji 1, 5
System automatycznie rozcieńczający dwa preparaty (poz.1 i poz.9). System dozowania instalowany na
ścianie wraz z zamykanym na klucz miejscem na dwa karnistry. Dostawa z dzierżawą. Gwarancja
minimum 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt przeglądu systemów dozowania
w okresie gwarancji z częstotliwością raz na kwartał. Przegląd zakończony ma zostać raportem
serwisowym.
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Grupa 2 – Opakowania, naczynia jednorazowe przeznaczone do kontaktu z żywnością
J.m.

Ilość

1

Pojemnik przezroczysty z pokrywą o poj. 170 ml, plastikowy do kontaktu z żywnością (-40˚C do +
80˚C). Opakowanie po 100 szt.

op.

280

2

Pojemnik termiczny styropianowy - ciepło o poj. 450 ml. Opakowanie po 50 szt.

szt.
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3
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Pokrywka plastikowa do pojemnika styropianowego z punktu 2.
Opakowanie po 50 szt.
Pojemnik styropianowy niedzielony biały poj. 900 ml, profilowane krawędzie gwarantujące sztywność
pojemnika i możliwość układania w stosie po zamknięciu.
Kubek termiczny, styropianowy (biały)- ciepło/zimno poj. 250 ml.
Opakowanie po 50 szt.

szt.

12 000

6

Tacka tekturowa 140x200 mm, opakowanie 500szt.

szt.

60 000

7

Folia przezroczysta do żywności 250/240

szt.

300

8

Woreczki śniadaniowe białe, foliowe jednorazowe o długości 35 cm i szerokości 18 cm.
Opakowanie jednostkowe 1000 szt.
Nóż jednorazowy z tworzywa sztucznego, odporny na wysokie temperatury.
Noże długości 160- 180 mm. Opakowanie po 100 szt.
Widelec jednorazowy z tworzywa sztucznego, odporny na wysokie temperatury.
Widelec długości 160-180 mm. Opakowanie po 100 szt.
Łyżka jednorazowa biała, z tworzywa sztucznego, odporny na wysokie temperatury. Łyżka długości
160- 180 mm. Opakowanie po 100 szt.
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Wykaz asortymentu

Pad czarny do czyszczenia naczyń kuchennych, wykonany z włókniny o dużej ścieralności. Idealny do
szorowania najbardziej uporczywego brudu z grili, piekarników, kuchenek i innych powierzchni nie
delikatnych. Grubość min. 10 mm, długość min. 16 cm, szerokość min. 10 cm.

. Wymagania stawiane Wykonawcom do Grupy 1:
a) Instrukcje.
Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy instrukcje stanowiskowe do oferowanych preparatów
oraz aktualne karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych w wersji papierowej i elektronicznej na
adresy: j.domagala@szpital.mielec.pl, w.murdza@szpital.mielec.pl
b) Szkolenia.
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do przeprowadzenia szkolenia z zakresu technologii
sprzątania dostarczanymi produktami oraz bezpieczeństwa w ich stosowaniu
c) Zaoferowane preparaty muszą być zarejestrowane oraz posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu
i używania.
d) Zaoferowane produkty biobójcze muszą być wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych
prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych.
e) Wymagania stawiane Wykonawcom do Grupy 2:
a) Naczynia muszą spełniać wymogi z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz.U. 10 Nr 136 poz.914 z póz. Zm.)
b) Naczynia jednorazowe muszą spełniać wymagania określone w ateście PZH lub dokumencie
równoważnym stosowanym w krajach Unii Europejskiej dopuszczający produkt do kontaktu z
żywnością.
c) Przedmiot zamówienia (każde naczynie) musi być oznakowane symbolem świadczącym o
dopuszczeniu produktu do kontaktu z żywnością.
2. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie
z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym
w niniejszej Zaproszeniu.

V. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
1.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne
Asortymentowe. Każda Grupa Asortymentowa będzie rozpatrywana indywidualnie.

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Grupy

VI. Ter mi n w y ko na nia za mó w ie n ia
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres:
12 miesięcy
VI I. Wa r u n ki ud zia łu w po st ępo w a n i u
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
VI I I. Wy ma g a n e o świadczenia i dokumenty:
1.

Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem (Załącznik nr 1 do
Zaproszenia),

2.

Zaakceptowany wzór umowy,

3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego w postępowaniu
należy przedłożyć:
a) oświadczenie, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i posiada
dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo dla tego typu asortymentu (Załącznik nr 3 do
Zaproszenia)
b) dokumenty poświadczające zgodność oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia
(dotyczy Grupy 1):
 kopie stron z katalogu opisujące oferowany asortyment. Na stronie z katalogu należy czytelnie
i jednoznacznie zaznaczyć każdą oferowaną pozycję asortymentową i opisać np. Grupa 1 poz.3.

4.

IX. O so by u po w a żn io n e do po ro zu mi ew a n ia si ę z Wy ko na w ca mi:
Jadwiga Domagała – w sprawach merytorycznych
Aneta Zawierucha, Wojciech Migut – w sprawach formalno-prawnych
X. O pi s s po so b u przy g o t o w a nia o f e rty :
1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym
egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz z Zaproszeniem do złożenia
oferty (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).

2.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.

Wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli)
Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.

4.

Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.

5.

Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa
w Części VIII Zaproszenia do składania oferty.

6.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta
powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

7.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.

8.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być
wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.

9.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Alternatywy nie będą
brane pod uwagę.
13. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
14. Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.

XI. Ce na o f ert y :
1.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za towar.

2.

Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, m.in.:
a. sukcesywną sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego,
b. wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego
przez Zamawiającego
c. montaż wraz z instalacją asortymentu w Grupie 1,
d. cenę czynszu dzierżawnego
e. szkolenie personelu,
f. gwarancje,
g. przeglądy i serwisy gwarancyjne,
h. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
i. ubezpieczenie
j. podatek VAT (jeśli dotyczy)
k. cło (jeśli dotyczy),
l. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest
określona w jednostkach miar.

4.

Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

5.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

6.

Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

XI I. K ry te ria o ce ny o f e rt :
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 najniższa cena oferty - 100 %
Sposób oceny ofert:
-najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Cn
Wp =
xR
Cof
gdzie:
Wp – Wartość punktowa
Cn - najniższa proponowana cena brutto
Cof - cena brutto oferty badanej
R – ranga (100)

XI I I. O f ert y :
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro na sprzedaż i dostawę środków czystości i pielęgnacji używane w
gastronomii oraz opakowań, naczyń jednorazowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
znak SzP.ZP.271.126.18
oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku
otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.
Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 - Administracja
Oferty należy składać w godzinach 800 - 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 04.01.2019r. godz. 900.
O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 04.01.2019r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego.
XI V. Te r mi n zw ią za n ia o f ert ą
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert

XV. I sto t ne dla st ro n p o st a no w ie nia , któ r e zo s ta ną w pro w a dzo ne do t reś ci u mo w y :
Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zaproszenia
do złożenia oferty cenowej (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
XV I. O g ło sze ni e w y n i kó w po st ępo w a n ia :
Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
d) unieważnieniu postępowania
oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
XV I I. K la u zu la i nf o r ma cy j na z a rt 1 3 RO DO . :
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego,
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego
w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec jest Pani Edyta Hyjek, kontakt: Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, pokój nr 15, adres e-mail
iod@szpital.mielec.pl, telefon 17 780-01-40;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę środków czystości i
pielęgnacji używane w gastronomii oraz opakowań, naczyń jednorazowych przeznaczonych do kontaktu z
żywnością, znak SzP.ZP.271.126.18 prowadzonym w trybie postepowania poniżej 30 000 euro (Regulamin
Dyrektora w sprawie dokonywania zakupu, dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szpitala
Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro;
d) odbiorcami Pani/Pana 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana 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;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (uwaga:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 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 (uwaga: prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 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;



i)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 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.

Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Załącznik nr 2A: Wzór umowy dzierżawy (dotyczy Grupy 1)
Załącznik nr 3: Oświadczenie, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
i posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo dla tego typu asortymentu

Załącznik nr 1 do Zaproszenia
............................, dnia ..................
(miejscowość)
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy: .....................................................................................
Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. E-mail ………………………………….
NIP: .............................. REGON: ...................... .
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:

środków czystości i pielęgnacji używane w gastronomii oraz opakowań, naczyń jednorazowych
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, znak SzP.ZP.271.126.18
oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:
I.

Cena oferty:

GRUPA 1
Nazwa
handlowa;
wymiar jedn.;
wielkość
opakowania

Numer
katalogowy,
Producent,
(nr fabryczny,
typ, rok
produkcji
dotyczy
dzierżawy)
3

Wartość

Cena jednostkowa

J.m.

Ilość

miesiąc
e

netto

VAT%

brutto

netto
(kol.
5x6x7)

VAT

brutto
(kol.
10+11)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

kg

450

X

2.Preparat w płynie do usuwania osadów
mineralnych w zmywarkach, bemarach, kotłach.
Opakowanie jednostkowe 6 kg.

kg

144

X

3.Pianowy preparat w płynie do usuwania
przypalonych tłuszczy, pH preparatu 13,5.
Opakowanie 750 ml.

szt.

156

X

4.Pianowy preparat do gruntownego mycia
powierzchni kuchennych w stężeniu 0,5 - 1%, pH
preparatu 13,5. Opakowanie 5L

kg

120

X

kg

240

X

l

120

X

L.p.
Asortyment

1
1.Płyn do ręcznego mycia i dezynfekcji
powierzchni w gastronomii, preparat
zarejestrowany jako biobójczy. Stężenie robocze
1%. Substancja czynna: N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina. Zawiera w
składzie alkohol etoksylowany 2,5-10%. Wartość
pH preparatu 8. Opakowanie jednostkowe 5kg.

5.Preparat enzymatyczny do mycia pianowego
kotłów warzelnych. Preparat oparty na
składnikach pochodzenia roślinnego. Bezpieczny
w zastosowaniu. Opakowanie 5kg
6.Gotowy do użycia preparat dwualkoholowy do
dezynfekcji powierzchni, armatury i urządzeń
kuchennych. Preparat charakteryzujący się
krótkim czasem działania do 15 minut, nie
zostawiający białego nalotu. Roztwór nie
zawierający substancji zapachowych i
aldehydów. Spektrum działania: bakterie, grzyby,

2

wirusy, prątki. Do zastosowania bez spłukiwania.
Opakowanie 0,5-1 L ze spryskiwaczem.
7.Preparat dezynfekujący w tabletkach na bazie
aktywnego chloru. Szerokie spektrum działania:
bakterie, grzyby, wirusy-Polio, prątki, spory
(Clostridium Difficile). Opakowanie zbiorcze
300 – 320 tabletek.
8.Preparat do czyszczenia i konserwacji
powierzchni ze stali szlachetnej. Nadaje się do
pielęgnacji szafek, zmywarek, blaszanych obić
kantów ścian oraz innych urządzeń ze stali
szlachetnej w gastronomii. Usuwa brud i zacieki,
pozostawia ochronną warstwę nabłyszczającą.
Preparat gotowy do użycia, opakowanie
jednostkowe 0,5L z atomizerem. Skład: olejki
naturalne. Przeznaczony do użytku
profesjonalnego.

szt.

12

X

szt.

12

X

l

400

X

10.Preparat nabłyszczający w płynie do strefy
płukania w maszynach myjących, koncentrat.
Stężenie robocze 0,1-0,5 g/L. Opakowanie
jednostkowe 5kg.

kg

60

X

11.Preparat do mycia maszynowego naczyń
stołowych oraz kuchennych. Preparat w płynie.
Opakowanie jednostkowe 23kg

kg

276

X

12.Skrzynka z tworzywa sztucznego na kanistry
5L, odporna na działanie środków chemicznych o
wymiarach : wysokość do 35 cm, szerokość 22
cm, głębokość 16 cm. Zamykana na klucz
instalowana na ścianie. Dostawa z dzierżawą.

szt.

4

12

13.Butelki serwisowe ze spryskiwaczem i
etykietą, o pojemności 750 ml do preparatów z
pozycji 1, 5

szt.

20

X

14.System automatycznie rozcieńczający dwa
preparaty (poz.1 i poz.9). System dozowania
instalowany na ścianie wraz z zamykanym na
klucz miejscem na dwa karnistry. Dostawa z
dzierżawą. Gwarancja minimum 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt
przeglądu systemów dozowania w okresie
gwarancji z częstotliwością raz na kwartał.
Przegląd zakończony ma zostać raportem
serwisowym.

szt.

2

12

9.Skoncentrowany preparat do mycia ręcznego
naczyń. Stężenie robocze 0,1%, pH preparatu 6,5.
Opakowanie 5L.

Całkowita wartość zamówienia

GRUPA 2
Nazwa
handlowa;
wymiar jedn.;
wielkość
opakowania
2

J.m.

Ilość

3

4

5

1.Pojemnik przezroczysty z pokrywą o poj. 170
ml, plastikowy do kontaktu z żywnością (-40˚C
do + 80˚C). Opakowanie po 100 szt.

op.

280

2.Pojemnik termiczny styropianowy - ciepło o
poj. 450 ml. Opakowanie po 50 szt.

szt.

250

3.Pokrywka plastikowa do pojemnika
styropianowego z punktu 2.
Opakowanie po 50 szt.

szt.

250

1

Wartość

Cena jednostkowa

Numer
katalogowy,
Producent,

L.p.
Asortyment

netto

VAT%

brutto

6

7

8

netto
VAT
(kol. 5x6)
9

10

brutto
(kol.
9+10)
11

4.Pojemnik styropianowy niedzielony biały poj.
900 ml, profilowane krawędzie gwarantujące
sztywność pojemnika i możliwość układania w
stosie po zamknięciu.

szt.

7500

5.Kubek termiczny, styropianowy (biały)ciepło/zimno poj. 250 ml.
Opakowanie po 50 szt.

szt.

12 000

6.Tacka tekturowa 140x200 mm, opakowanie
500szt.

szt.

60 000

7.Folia przezroczysta do żywności 250/240

szt.

300

op.

48

szt.

1 000

szt.

500

szt.

500

szt.

120

8.Woreczki śniadaniowe białe, foliowe
jednorazowe o długości 35 cm i szerokości 18
cm.
Opakowanie jednostkowe 1000 szt.
9.Nóż jednorazowy z tworzywa sztucznego,
odporny na wysokie temperatury.
Noże długości 160- 180 mm. Opakowanie po 100
szt.
10.Widelec jednorazowy z tworzywa sztucznego,
odporny na wysokie temperatury.
Widelec długości 160-180 mm. Opakowanie po
100 szt.
11.Łyżka jednorazowa biała, z tworzywa
sztucznego, odporny na wysokie temperatury.
Łyżka długości 160- 180 mm. Opakowanie po
100 szt.
12.Pad czarny do czyszczenia naczyń
kuchennych, wykonany z włókniny o dużej
ścieralności. Idealny do szorowania najbardziej
uporczywego brudu z grili, piekarników,
kuchenek i innych powierzchni nie delikatnych.
Grubość min. 10 mm, długość min. 16 cm,
szerokość min. 10 cm.
Całkowita wartość zamówienia

II. Oświadczamy, że:
* zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy zastrzeżeń,
 wzór Umowy oraz wzór Umowy Dzierżawy (dotyczy Grupy 1) załączony do Zaproszenia
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do ich podpisania
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
* dostawy objęte przedmiotem zamówienia będziemy realizować w terminie 12 miesięcy sukcesywnie
w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Szpitala,
 zobowiązujemy się dostarczyć urządzenia do siedziby Zamawiającego zainstalować i uruchomić je w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy (dotyczy
Grupy 1)
 wartość początkowa urządzeń wynosi: .................... zł brutto (słownie: .............................)Wpisuje
Wykonawca jeżeli dotyczy
* dostawy będziemy realizować transportem własnym, na swój koszt i ryzyko loco-magazyn
Zamawiającego,
* termin płatności za dostarczony towar wynosił będzie 60 dni od dnia dostarczenia towaru i doręczenia
prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy,
prowadzony przez …………. o numerze ……………………………….. (Wpisuje Wykonawca),
* wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez okres trwania
umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,
* uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 oświadczam, że realizacji przedmiotu zamówienia nie zamierzam / zamierzam (niepotrzebne

skreślić) powierzyć Podwykonawcy w części:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
* oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2011, poz. 1054, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę
(rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
ich wartość bez kwoty podatku.
 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie
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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
Uwaga: 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 (treść oświadczenia należy
usunąć np. poprzez jego wykreślenie).

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

WZÓR UMOWY
W dniu ........................ pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 22 KRS 0000002538, NIP 817-17-50-893 REGON 000308637, zwanym w dalszej części
Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………………
a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON ..... ...........
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………………
…………………………………
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia
publicznego udzielonego w trybie postępowania o wartości poniżej wartości 30 000 euro, na podstawie
Regulaminu Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby
Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro zostaje zawarta umowa następującej treści:

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa ……… (dalej: towar) – wykaz
sporządzony na podstawie oferty przetargowej Wykonawcy stanowiący integralną część umowy
w załączeniu do niniejszej umowy, na rzecz Zamawiającego, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb,
realizowana przez Wykonawcę na jego koszt, na zasadach wskazanych w niniejszej umowie, Zaproszeniu
do złożenia oferty cenowej (dalej Zaproszenie), znak: SzP.ZP.271.126.18 oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia ……………
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część
umowy.
§ 2
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej realizacji dostaw asortymentu objętego przedmiotem umowy
w oparciu o każde zamówienie Zamawiającego w zakresie i na warunkach szczegółowo wskazanych
w niniejszej umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych w niej wskazanych.
Do złożenia zamówienia ze strony Zamawiającego uprawniony jest ………………………… . Zamówienie
może zostać złożone w wersji papierowej lub elektronicznej. W razie wystąpienia sytuacji, która
powodowałaby zmianę osoby uprawnionej do zamówienia Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę
mailowo lub pisemnie wskazując nowo uprawnioną osobę. Strony postanawiają, że zmiana ta nie wymaga
sporządzenia aneksu do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
Wykonawca dostarczał będzie zamówiony towar transportem własnym, we własnym zakresie, na swój koszt
i ryzyko – loco - magazyn Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:15). Jeżeli
czas dostawy wypada w dniu wolnym od pracy to nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym
po wyznaczonym terminie.
Za datę dostawy uznaje się datę wydania za stosownym pokwitowaniem przedmiotu umowy osobie
upoważnionej przez Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy również wniesienie towaru do Zamawiającego i jego rozładunek
w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego.
W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy,
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy tak jak za własne działania,
uchybienia i zaniedbania, w tym za przestrzeganie przez Podwykonawcę wymogów określonych
w niniejszym paragrafie.
Odpowiedzialność za przedmiot umowy i ich ewentualne uszkodzenie podczas dostarczania do siedziby
Zamawiającego ponosi do momentu ich dostawy Wykonawca.
Dostarczane do Zamawiającego artykuły winny być zapakowane w oryginalne (fabrycznie zapakowane
przez producenta) i nieuszkodzone opakowania, które odpowiadają wymaganiom Polskich Norm oraz
innych przepisów prawa, przewidzianych dla tego typu wyrobu.
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§ 3
Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że sprzedawany przez niego towar (zgodnie z ofertą) jest bardzo
dobrej jakości, posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, na podstawie których może być
wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towaru objętego umową. Przez wadę fizyczną
rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Zaproszeniu.
W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy
reklamację jakościową lub ilościową wraz z protokołem stwierdzającym wady w terminie 14 dni od daty
dostarczenia towaru. W zawiadomieniu Zamawiający wyznaczy termin do usunięcia wad.
Określony w ust. 3 termin do reklamacji uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem wymagane
pismo zostało wysłane przez operatora pocztowego.
W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 3 przez cały okres umowy, Wykonawca
obowiązany jest w ciągu 48 godzin, od dnia doręczenia reklamacji odebrać od Zamawiającego wadliwe
artykuły będące przedmiotem reklamacji.
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości lub wymiany towaru na pozbawiony wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż
3 dni.
Wykonawca odbiera wadliwy towar z siedziby Zamawiającego i dostarcza towar wolny od wad do siedziby
Zamawiającego we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
W przypadku nie dostarczania towaru wolnego od wad przez Wykonawcę, nie uzupełnienia jego ilości lub
nie dokonania wymiany towaru na pełnowartościowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia towaru u innego dostawcy na koszt Wykonawcy. W takiej
sytuacji Zamawiający potrąci ewentualną różnicę kosztów z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
co nie wyłącza prawa do naliczenia kar umownych.

§ 4
Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków
przewidzianych w niniejszej umowie.
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§ 5
Wartości umowy ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi
brutto ............................zł (słownie: ...................................................................).
Wykonawca - za dostarczony towar - wystawi fakturę VAT.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny
817-17-50-893.
Faktura winna być adresowana na Zamawiającego i powinna być przedłożona Zamawiającemu w celu jej
sprawdzenia i zatwierdzenia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawiał fakturę dla każdego jednostkowego zamówienia
Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości wystawienia faktury zbiorczej. Na fakturze musi zostać
wskazany numer danego zamówienia, którego dotyczy faktura.
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego
przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona od rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
W sytuacji kiedy faktura zostanie wystawiona z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego.
Wezwanie może zostać dokonane telefonicznie, mailowo lub listownie.
§ 6
Należność za dostarczony towar płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez ………………… o numerze ………………………………… w terminie 60 dni od dnia dostarczenia
towaru i doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury.
W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT w terminie późniejszym niż dzień dostarczenia
towaru, bieg terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dnia otrzymania
faktury.
Dokonywane przez Zamawiającego wpłaty na zaspokojenie długów wobec Wykonawcy zaliczane będą
w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, następnie na poczet należności z tytułu odsetek
W dalszej kolejności zaspokajane będą należności uboczne, takie jak koszty zastępstwa procesowego, opłaty
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sądowe, opłaty skarbowe itp.
W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być zaspokojony,
Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego ale
nie przedawnionego.
Wykonawca posiadający wobec Zamawiającego kilka wierzytelności, udokumentowanych kilkoma
fakturami, dokonując potrącenia (kompensaty) w pierwszej kolejności potrąca swoje wierzytelności
najdawniej wymagalne.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą którejkolwiek z faktur Wykonawca zobowiązany jest do
doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego dodatkowy termin do
uiszczenia zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania tegoż wezwania przez Zamawiającego. W czasie
biegu terminu o którym mowa z zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić
roszczenia objętego wezwaniem na drodze postępowania sądowego.
§ 7
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu lub do rezygnacji
z niektórych pozycji asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego wykazie
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Zmiana powyższa nie spowoduje zmiany wartości określonej
w § 5 ust. 1 poniżej 51% tejże wartości.
W przypadkach wskazanych w ust. 1:
a) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez
naliczania jakichkolwiek kar,
b) ostateczna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy może ulec zmniejszeniu.
Zamawiający zastrzega sobie również uprawnienie do zamawiania większej ilości produktów z jednej
pozycji asortymentu i mniejszej z innej, niż wynika to z wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej
umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem nie
przekroczenia łącznej wartości umowy.
Zmiany określone w ustępach 1 lub 3 nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu ani zgody
Wykonawcy.
Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego lub rezygnacji z niektórych pozycji asortymentu w okresie
obowiązywania umowy nie będzie przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 8
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
a) zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny,
lub poprzez dodanie nowego, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie,
z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu,
b) zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie
oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru
katalogowego;
c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich
samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej,
wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
d) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
e) w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT
w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto
pozostaje bez zmian;
f) w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w terminie
obowiązywania umowy określonym w § 10 umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia
okresu jej obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do
wykorzystania wartości umowy. Przedłużenie umowy następuje poprzez złożenie na piśmie
oświadczenia przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie umowy w trybie
opisanym w zdaniu poprzedzającym.
2. Zmiany wymienione w ust. 1 i 2 pkt. a-e mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, z uzasadnieniem
konieczności zmiany, za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie
pisemnego aneksu do umowy.
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§ 9
Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości
brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru,
b) za opóźnienie w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie
wyznaczonym dodatkowo kara ulega powiększeniu o dalsze 10% wartości brutto reklamowanego
towaru, i przysługuje Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu
dodatkowego,
c) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 11 ust. 1-6 niniejszej
Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości przeniesionej,
przekazanej, poręczonej lub objętej pełnomocnictwem wierzytelności,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części
umowy,
e) za opóźnienie w wystawieniu faktury korygującej o której mowa § 5 pkt 8 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia objętego daną fakturą
korygującą za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wolnego od skutków finansowych wypowiedzenia
niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów nie
będzie realizował dostaw zgodnie z zamówieniem lub w określonym terminie.
W razie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części umowy.
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenie przez
którąkolwiek ze stron, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy do zapłaty ewentualnych kar
umownych powstałych i obliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 punkt a, b, c niniejszego paragrafu.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
po wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

§ 10
Umowa wiąże strony od dnia …............................. do dnia ….............................
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§ 11
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów
poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej
umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym
umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem
Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu,
pożyczki)
Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje
rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę w
zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej
umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z roku 2013, poz. 217 ze
zm.) Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom
innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.
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§ 12
Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych
w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności
na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników,
klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których
ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom
trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy informacji, które:
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia
sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia
strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych
informacji.
§ 13
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń:

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ………………

Załącznik nr 2A do Zaproszenia (dotyczy Grupy 1)

W Z Ó R U M O W Y DZIERŻAWY
W dniu .............. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 22, KRS 0000002538, NIP 817-17-50-893, REGON 000308637, zwanym dalej „Dzierżawcą”
reprezentowanym przez:
……………………………………………
a ............................................................................. zarejestrowany w ………….....…………… NIP ......... ........
REGON ................ zwanym w dalszej części Umowy „Wydzierżawiającym” reprezentowanym przez:
……………………………………………
……………………………………………
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie zamówienia
publicznego udzielonego w trybie postępowania o wartości poniżej wartości 30 000 euro, na podstawie
Regulaminu Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby
Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro, zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać w terminie do 7 dni, od pierwszego dnia obowiązywania
niniejszej umowy, Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z tego tytułu urzadzeń w postaci:
a) ................... nr fabryczny ……typ ............... rok produkcji …… ,
b) ................... nr fabryczny ……typ ............... rok produkcji …… ,
c) ................... nr fabryczny ……typ ............... rok produkcji …… ,
d) ................... nr fabryczny ……typ ............... rok produkcji ……,
e) ................... nr fabryczny ……typ ............... rok produkcji ……,
f) ................... nr fabryczny ……typ ............... rok produkcji ……,
zwany dalej łącznie : „przedmiotem dzierżawy”
2. Wartość początkowa przedmiotu dzierżawy wynosi: .................... zł brutto (słownie: .............................).
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§2
Wydzierżawiający zobowiązuje przekazać Dzierżawcy, zainstalować i uruchomić na swój koszt przedmiot
dzierżawy w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę.
Termin dostawy i montażu przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający uzgodni z pracownikiem Dzierżawcy
…………….., z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
Dzierżawca nie dopuszcza dostawy przedmiotu dzierżawy bez dokonania jego montażu w siedzibie
Dzierżawcy. Nie wykonanie montażu bądź zobowiązań Wydzierżawiającego będzie równoznaczne z nie
wykonaniem umowy przez Wydzierżawiającego.
Czynności określone w ust.1 potwierdzone będą stosownym protokołem przekazania, który stanowi
integralną część niniejszej umowy.
§3
Wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy (w języku polskim) pełną
dokumentację techniczną oraz pełną instrukcję obsługi dot. właściwego użytkowania przedmiotu dzierżawy.
Wydzierżawiający przeszkoli w ramach niniejszej umowy bezpłatnie personel wskazany przez Dzierżawcę.

§4
Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem
i właściwościami.
§5
Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem
osób trzecich.
§6

1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.

1.

Wydzierżawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego serwisu, konserwacji i napraw (w tym pokrywania
kosztów części zamiennych) przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy, tak by przedmiot umowy
nadawał się do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, w każdym czasie.
Termin przystąpienia do naprawy wynosi 48 godzin od powiadomienia w święta i dni ustawowo wolne od
pracy oraz 24 godziny od powiadomienia w dni robocze od poniedziałku do piątku. Powiadomienie może
nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Maksymalny czas na naprawę uszkodzonego
elementu wynosi do 24 godzin od momentu przystąpienia do naprawy.
Jeżeli naprawa przedmiotu dzierżawy nie będzie dokonana w terminie określonym w ust.2,
Wydzierżawiający zobowiązany jest na swój koszt do dostarczenia i zamontowania urządzenia zastępczego
o parametrach nie gorszych niż przedmiot dzierżawy.
W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający wymieni
całe urządzenie na nowe, wolne od wad.
Koszty części zamiennych, które ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu z wyłącznej winy Dzierżawcy ponosi
Dzierżawca.
Wydzierżawiający zapewni bezpłatny nadzór techniczny przedmiotu dzierżawy poprzez okresową kontrolę
stanu technicznego - nie rzadziej niż raz na pół roku – potwierdzony protokołem.
§7
Wydzierżawiający oświadcza, że urządzenia opisane w § 1 są (fabrycznie nowe/używane) stanowią jego
własność oraz nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich (są wolne od wad prawnych), jak
również są wolne od wszelkich wad fizycznych.
Wydzierżawiający uiszczać będzie podatki i inne ciężary związane z urządzeniami.
Strony ustalają wysokość
................................):

L.p. Asortyment
1
Cena czynszu
dzierżawnego

Nazwa
handlowa,
wielkość
opakowania
2

czynszu

§8
dzierżawnego

na

kwotę

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

zł/m-c

J.m.

Ilość

3

4

5

m-ce

12

(słownie:

Wartość

Cena jednostkowa

Numer
katalogowy
producent

brutto

netto

VAT%

brutto

netto
(kol. 5 x6)

6

7

8

9

VAT

brutto
(kol. 9+10)

10

11

Całkowita wartość czynszu dzierżawnego:

2.
3.
4.
5.

Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1, płatny będzie przelewem na konto
Wydzierżawiającego w ............... nr rachunku ................................ w terminie 60 dni po otrzymaniu faktury.
Faktura winna być adresowana na Dzierżawcę i powinna być przedłożona Dzierżawcy w celu jej
sprawdzenia i zatwierdzenia.
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego
przez Dzierżawcę na rachunek Wydzierżawiającego.
Dzierżawca zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu
Wydzierżawiającemu

§9
Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiot dzierżawy do
użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.
§ 10
Wydzierżawiający ma prawo przez upoważnione przez siebie osoby do kontroli wykorzystania przedmiotu
dzierżawy.
§ 11
1. Wydzierżawiającego zapłaci Dzierżawcy kary umowne:
a) W przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy
Wydzierżawiającemu naliczone zostaną przez Dzierżawcę kary umowne w wysokości 0,1% wartości
początkowej brutto przedmiotu dzierżawy określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.
b) W przypadku nienależytego wykonania umowy, tj. w szczególności niepodjęcia w terminie
określonym w umowie czynności serwisowych, wymiany wadliwego elementu urządzenia lub całego
urządzenia bądź nie dostarczenia i zamontowania urządzenia zastępczego Dzierżawcy należna będzie
od Wydzierżawiającego kara umowna w wysokości 0,1% wartości brutto czynszu dzierżawnego
określonego w § 8 ust. 2 (Tabela rubr. 11) umowy za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli należyte
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3.
4.

5.

1.

2.
3.

1.

2.

1.
2.

wykonanie umowy nie polega na opóźnieniu w wykonaniu obowiązku z niej wynikającego Dzierżawcy
należna będzie kara umowna w wysokości 0,1% wartości brutto czynszu dzierżawnego określonego w
§ 8 ust. 2 (Tabela rubr. 11) umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy.
c) W przypadku nie wykonania któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 17 ust. 1,2,3,4,5,6
niniejszej umowy Dzierżawcy należna będzie od Wydzierżawiającego kara umowna w wysokości 5%
wartości początkowej brutto przedmiotu dzierżawy określonej w § 1 ust. 2 za każdy przypadek
naruszenia postanowień umowy.
W przypadku nie dochowania przez Wydzierżawiającego terminu określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy
Wydzierżawiający do czasu uruchomienia analizatorów pokryje koszty badań zleconych przez Dzierżawcę
innym podmiotom.
Do czasu usunięcia awarii lub wstawienia aparatu zastępczego Wydzierżawiający pokryje koszty badań
zleconych przez Dzierżawcę innym podmiotom.
W przypadku opóźnienia realizacji lub nienależytego wykonania umowy powyżej 30 dni od terminu
wyznaczonego określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Dzierżawca zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wydzierżawiającego.
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 12
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z ważnych powodów z zachowaniem 30-dniowego
terminu wypowiedzenia. Za ważny powód strony uznają w szczególności naruszenie postanowień niniejszej
umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z momentem rozwiązania lub innej formy zakończenia obowiązywania
umowy dostawy o nr ……
Jeżeli umowa dostawy o której mowa powyżej przestała obowiązywać z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy skutki rozwiązania niniejszej umowy są tożsame ze skutkami odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 13
Dzierżawca przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wydzierżawiającego, tj. dopuszcza się zmiany w zakresie:
a) zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny,
o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie, z zastrzeżeniem, że cena tego
asortymentu nie ulegnie podwyższeniu,
b) zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie
oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej , wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru
katalogowego;
c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn
niezależnych od Wydzierżawiającego z zastrzeżeniem, że Wydzierżawiający zaoferuje produkt
równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu
przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
d) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
e) w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT
w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto
pozostaje bez zmian.
f) obniżenie wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
g) w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy, w terminie
obowiązywania umowy określonym w § 15 umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia
okresu jej obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do
wykorzystania wartości umowy. Przedłużenie umowy następuje poprzez złożenie na piśmie
oświadczenia przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie umowy w trybie
opisanym w zdaniu poprzedzającym.
Zmiany wymienione w ust.1 mogą być dokonane na wniosek Wydzierżawiającego, z uzasadnieniem
konieczności zmiany, za zgodą Dzierżawcy, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie
pisemnego aneksu do umowy.
§ 14
Po zakończeniu umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie
pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
Wydzierżawiający w terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania niniejszej umowy ma obowiązek

wymontowania oraz odebrania przedmiotu dzierżawy na własny koszt i ryzyko. Po upływie wskazanego
wyżej terminu, Dzierżawna ma prawo naliczyć opłatę za przechowanie przedmiotu dzierżawy w wysokości
100 zł za każdy dzień.
§ 15
Umowę zawarto na okres od dnia …………..do dnia ……….. r.
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1.

2.

3.

4.
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6.

1.
2.
3.
4.

§ 16
W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność
całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie
postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego
postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.
§ 17
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7
ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów
poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej
umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w
tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem
Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu,
pożyczki)
Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje
rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę w
zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej
umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z roku 2013, poz. 217 ze
zm.) Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom
innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.
§ 18
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579).
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, według siedziby Dzierżawcy.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla
Dzierżawcy, 1 egzemplarz dla Wydzierżawiającego.

DZIERŻAWCA

WYDZIERŻAWIAJĄCY

Wzór umowy dzierżawy akceptuję bez zastrzeżeń:

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ………………

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

Wydzierżawiający: …………………………………………
Dzierżawca: …………………………………………
Przekazuje ………………………
Typ ……………
Nr fabryczny ……………
Rok produkcji ……………
Wartość początkowa ……………………
Miejsce instalacji …………………………

Szpital Specjalistyczny w Mielcu oświadcza, że …………………. jest sprawny, kompletny i gotowy do użycia.

DZIERŻAWCA
WYDZIERŻAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

……………………………
(Pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę środków
czystości i pielęgnacji używane w gastronomii oraz opakowań, naczyń jednorazowych przeznaczonych do
kontaktu z żywnością, znak SzP.ZP.271.126.18, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam,
że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i posiada dokumenty wymagane przez
obowiązujące prawo dla tego typu asortymentu.
Na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie prześlemy wszystkie niezbędne kserokopie dokumentów.

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

