SzP VIII-2233-42P/17

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

NA ROBOTY REM ONTOWO -M ALARSKIE W
KUCHNI, ROBOTY REM ONTO WE BUDYNKU
TLENOWNI ORAZ ROBOTY REM ONTOWE
ZBIORNIKÓW NA WODĘ W SZPITALU
POWIATOWYM IM . EDM UNDA BIERNACKIEGO W
M IELCU

I. Zamawiający:

Nazwa i adres:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel/fax 17 780-01-46
poczta@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; § 7 Regulaminu.
III. Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Kod CPV:
45.20.00.00-9– Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45.44.21.00-8 – Roboty malarskie,
45.00.00.00-7 – Roboty budowlane,
45.11.13.00-1 – Roboty rozbiórkowe,
45.26.00.00 - Pokrycie dachu z papy,
45.31.11.00-1 – Instalacje elektryczne,
45.31.12.00-2 – Instalacje elektryczne,
45.31.51.00-9 – Instalacje elektryczne,
45.41.00.00-4 – Tynki tradycyjne,
45.11.12.00-0 – Roboty ziemne,
45.26.24.00-5 – Konstrukcje stalowe,
45.23.32.50-6 – Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
45.23.32.50-6 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech.,
45.23.32.50-6 – Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiliz. mech.,
45.23.32.50-6 – Nawierzchnie z kostki betonowej.
IV. Przedmiot zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-malarskie w kuchni, roboty remontowe budynku
tlenowni oraz roboty remontowe zbiorników na wodę w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu w tym:

ZADANIE 1
Roboty remontowo-malarskie w budynku Kuchni
– malowanie części pomieszczeń kuchennych w tym halę główną
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa na którą składają
się następujące dokumenty:
1.Przedmiar robót Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu budynek kuchni: parter +
piwnice.
2.Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budynek kuchni: parter + piwnice.
ZADANIE 2
Roboty remontowe – dach w budynku Tlenowni
-remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, malowanie obróbek blacharskich
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa na którą składają
się następujące dokumenty:
1.Przedmiar robót Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu; budynek tlenowni,
2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budynek tlenowni; dach – roboty
remontowe

ZADANIE 3
Roboty remontowe zbiorników na wodę szt. 2
-malowanie zbiorników, wykonanie ogrodzenia, wymiana pokrycia dachowego, naprawa
chodnika
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa na którą składają
się następujące dokumenty:
1.Przedmiar robót Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu: Zbiorniki na wodę szt. 2 –
roboty remontowe,
2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zbiorniki na wodę.
Wymagania ogólne
a)

Dołączone do Zaproszenia przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu
zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem
zamówienia. Zawarte w poszczególnych przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę
robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

b) Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem
Sekcji Technicznej p. Adamem Golba Tel. 17 780-01-85, kom. 501 – 252 – 816. Przedstawiciele
Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone
przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji lokalnej nie są wiążące dla Wykonawców i mają
wyłącznie charakter nieformalny i informacyjny. Wykonawcy, celem uzyskania wiążących wyjaśnień
dotyczących przedmiotu zamówienia, mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień zgodnie z zapisami
w Zaproszeniu. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z
przeprowadzeniem wizji lokalnej.
c) Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy w sposób, jak najmniej
uciążliwy dla użytkowników obiektu, umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie.
d) Wykonawca dokona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb
budowy, zamontuje liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w
okresie realizacji robót.
e)

f)

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczeń socjalnych
dla swoich pracowników, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania
niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających na
terenie obiektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe
spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.
Ilekroć w niniejszym Zaproszeniu i Dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia jest opisany ze
wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje
się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie wskazane w Dokumentacji
projektowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one przywołane jedynie
w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania
materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w Dokumentacji, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń
wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i
funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja
zastosowania materiałów wymienionych w Dokumentacji projektowej.

g) Szpital posiada certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat ISO 9001:2008 i 14001. Wykonawca zobowiązany
jest zapoznać się z obowiązującymi w Szpitalu procedurami (dostępne w siedzibie Zamawiającego) oraz
standardami akredytacyjnymi dostępnym na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
oraz zobowiązany jest do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów i procedur z zakresu
przedmiotu umowy.
Wykonawca przy podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową OC z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej na okres realizacji przedmiotu umowy. Suma ubezpieczenia nie
może być niższa niż wartość brutto umowy.

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 możliwości składania ofert częściowych na poszczególne ZADANIA. Każde
ZADANIE 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.

VI. Ter mi n w y ko na nia za mó w ie n ia
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres:
Zadanie 1 – do 30.06.2017 r. od daty podpisania umowy
Zadanie 2 – do 30.06.2017 r. od daty podpisania umowy
Zadanie 3 – do 30.06.2017 r. od daty podpisania umowy
VI I. Wa r u n ki ud zia łu w po st ępo w a n i u
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 zdolności technicznej lub zawodowej
a) zdolność zawodowa
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, wówczas, jeżeli wykaże, że
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
ZADANIE 1
Kierownik budowy – osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
ZADANIE 2
Kierownik budowy – osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
ZADANIE 3
Kierownik budowy – osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)
VI I I. Wy ma g a n e o świadczenia i dokumenty:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
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 wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

4.

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi
osobami (Załącznik Nr 3 do Zaproszenia),
b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(Załącznik nr 5 do Zaproszenia),
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:
Adam Golba– w sprawach merytorycznych
Magdalena Darłak-Golec, 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 określi cenę ryczałtową na wszystkie elementy zamówienia w rozumieniu art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

2.

Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót ujętych
w dokumentacji technicznej.

3.

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (łącznie
z ubezpieczeniem, podatkami, kosztami pracowniczymi, narzutami, zyskiem, ewentualnymi upustami, itp.).
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać wymagania i informacje
Zamawiającego zamieszczone w Zaproszeniu – musi zawierać także wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu do użytkowania.

4.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca może dokładnie zapoznać się z:
b) przedmiarem robót zwracając szczególną uwagę czy dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie
konieczne rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiar robót obejmuje
zakres rzeczowy zgodny z dokumentacją,
c) z terenem przyszłej budowy, aktualnym stanem technicznym elementów infrastruktury
znajdujących się na terenie inwestycji oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje
mające wpływ na wartość zamówienia.
Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również warunki wykonywania robót oraz
postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
Cenę oferty należy podać bez podatku VAT i z podatkiem VAT. Podmiot zagraniczny w ofercie wpisuje
tylko cenę netto.
Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
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.

5.
6.
7.
8.
9.

XI I. K ry te ria o ce ny o f e rt :
1.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
najniższa cena - 90 %
okres gwarancji – 10 %

2.

Sposób oceny ofert:

-kryterium „najniższa cena” (Wp) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wp =

Cn
xR
Cof

gdzie:
Wp – Wartość punktowa
Cn - najniższa proponowana cena brutto
Cof - cena brutto oferty badanej
R – ranga (90)
-kryterium „okres gwarancji” (Wg):

Kryterium „okres gwarancji”(Wg) będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę
w Formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru
końcowego. W Formularzu Oferty Wykonawca zaoferuje jeden z czterech wariantów okresu gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 36
miesięcy.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według następujących
zasad:
 za zadeklarowanie okresu gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt,
 za zadeklarowanie okresu gwarancji 48 miesięcy – 5 pkt,
 za zadeklarowanie okresu gwarancji 60 miesięcy – 15 pkt,
 za zadeklarowanie okresu gwarancji 72 miesięcy – 25 pkt.
W przypadku braku deklaracji Wykonawcy co do okresu gwarancji, bądź zaoferowanie okresu gwarancji innego
niż wskazane powyżej, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji na minimalny okres
wymagany przez Zamawiającego (36 miesięcy), a oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt w kryterium okres
gwarancji.
Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń
przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg. wzoru:
Po=Wp+Wg
gdzie:
Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
Wp - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Wg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji
W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą
ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. Ocena zostanie
dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do
ceny i okresu udzielonej gwarancji.
XI I I. O f erty :
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro na roboty remontowo-malarskie w Kuchni, roboty remontowe
budynku Tlenowni oraz roboty remontowe zbiorników na wodę w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu”.
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 Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 - Administracja
Oferty należy składać w godzinach 800 - 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 29.05.2017r. 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 29.05.2017r. 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. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto podanego w złożonej w ofercie.

2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu
podpisania umowy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądz
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy:
Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu prowadzony przez Podkarpacki Bank
Spółdzielczy w Mielcu nr nr 15 8642 1168 2016 6807 1619 0004 z dopiskiem „SzP VIII-223342P/17” zabezpieczenie umowy – „Roboty remontowo-malarskie w kuchni, roboty remontowe
budynku tlenowni oraz roboty remontowe zbiorników na wodę w Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu”

5.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

7.

Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości
zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Załącznik nr 3: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 4: Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień

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

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy: .....................................................................................
Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. .
NIP: .............................. REGON: ...................... .
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:
ROBOTY REMONTOWO-MALARSKIE W KUCHNI, ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU
TLENOWNI ORAZ ROBOTY REMONTOWE ZBIORNIKÓW NA WODĘ W SZPITALU
POWIATOWYM IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia na następujących zasadach:
ZADANIE NR 1
1.

Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia ogółem wynosi:

brutto……………………….…………………..zł
słownie…………………………………………
w tym……….%podatek VAT……………….. zł
słownie………………………………………….
netto……………………………………………zł
słownie…………………………………………
2.

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres..…………miesięcy licząc od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

ZADANIE NR 2
1.

Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia ogółem wynosi:

brutto……………………….…………………..zł
słownie…………………………………………
w tym……….%podatek VAT……………….. zł
słownie………………………………………….
netto……………………………………………zł
słownie…………………………………………
2.

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres..…………miesięcy licząc od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

ZADANIE NR 3
1.

Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia ogółem wynosi:

brutto……………………….…………………..zł
słownie…………………………………………
w tym……….%podatek VAT……………….. zł

słownie………………………………………….
netto……………………………………………zł
słownie…………………………………………
2.

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres..…………miesięcy licząc od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

II. Oświadczamy, że:
 powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty,
 zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Zaproszeniem do złożenia
oferty cenowej,
 zabezpieczenie w wys. 5 % wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie zostanie wniesione
w formie ........................................................................... .
 zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
 wzór Umowy załączony do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej akceptujemy bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
 termin płatności za wykonane roboty budowlane wynosił będzie 60 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy,
prowadzony przez …… o numerze ………………………………..,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
 przedmiot zamówienia będziemy realizować:
Zad a ni e 1 – d o 3 0 .0 6 .2 0 1 7 r . o d d a t y p o d p i sa n ia u mo wy
Zad a ni e 2 – d o 3 0 .0 6 .2 0 1 7 r . o d d a t y p o d p i sa n ia u mo wy
Zad a ni e 3 – d o 3 0 .0 6 .2 0 1 7 r . o d d a t y p o d p i sa n ia u mo wy
 oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących
części
zamówienia
(niepotrzebne
skreślić)
…………………..……………………………
podwykonawcom ………………………………. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców),
 oświadczam, że jestem małym /średnim/dużym przedsiębiorcą (niepotrzebne skreślić)
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 zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,
* oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 91
ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
……….……………………………………….……………………………………………………………….
(wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych przedmiotem
zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty
podatku) będzie wynosiła ………………………………………………………………………..
(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT,
wymienionych wcześniej
…………….……. (miejscowość), dnia …….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

WZÓR UMOWY
W dniu ........................ pomiędzy Szpitalem Powiatowym 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.

3.

4.

5.
6.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pt. „…………………………..”
Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przygotowanej dokumentacji projektowej (w
skład której wchodzą: przedmiar robót) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót które
stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy przy użyciu własnych i przez niego dostarczonych
materiałów (wyrobów), oraz urządzeń i sprzętu, przy czym użyte mogą być tylko materiały (wyroby)
dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z
2014r., poz. 883 ze zm.), oraz innych przepisów o ile mają zastosowanie.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej
od profesjonalisty, zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową,
warunkami
technicznymi wykonania robót, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz projektami i opisami
technicznymi przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych oraz z
Zasadami Środowiskowymi dla Podwykonawców obowiązującymi w Szpitalu Powiatowym im. E
Biernackiego w Mielcu, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i
kompletnego wykonania robót w zakresie określonym w umowie.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( dalej „Zaproszenie”) Znak: SzP VIII-2233-42P/17 (wraz z
załącznikami), oferta Wykonawcy z dnia …............, stanowią integralną część umowy.
§2
Ubezpieczenie
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej na okres realizacji przedmiotu umowy. Suma ubezpieczenia w przedstawionej polisie jest
równa lub wyższa wartości brutto niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do zapłacenia
wszystkich należnych składek.
Kserokopia polisy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie do………….
Przekazanie terenu robót nastąpi w formie pisemnego protokołu w ciągu 3 dni od daty podpisania przez
Strony niniejszej umowy.
Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania terenu robót.
Wykonawca winien pisemnie informować Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować
opóźnienie robót objętych niniejszą umową w chwili wystąpienia takiej okoliczności.

§4
Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca własnym staraniem, oraz w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 5 ust.1 umowy, zobowiązany jest w szczególności do:
a) ustanowienia kierownika budowy zgodnego z warunkami określonymi w Zaproszeniu,
b) sporządzenia projektu zagospodarowania placu budowy, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(plan bioz) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126),
c) sporządzenia i przedstawienia do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
d) zawiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w trakcie
realizacji robót,
e) oddzielenia miejsc prowadzonych robót w taki sposób, aby zapewnić utrzymanie swobodnej
komunikacji,
f) wykonania zabezpieczenia obszaru prowadzonych robót (w szczególności zamontowanie szczelnych
kurtyn chroniących przed rozprzestrzenianiem się pyłu budowlanego), oraz oznakowania miejsca
montażu przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, a także wykonanie tablicy informacyjnej,
g) usuwania na bieżąco z obiektu Szpitala gruzu, demontowanych wykładzin, oraz innych odpadów
budowlanych powstałych w trakcie lub w związku z wykonaniem robót na własny koszt (w sposób
minimalizujący rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń) za pomocą rynien, rękawów, itp. z odwozem
dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy) – postępowanie zgodne z
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
h) zapewnienia na terenie pomieszczeń remontowanych ochrony, warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy w szczególności w zakresie prac na wysokościach (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj .
Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), oraz zabezpieczenie przeciw-pożarowe mając na uwadze
dobro pacjentów i pracowników Szpitala,
i) zapewnienia własnym pracownikom i podwykonawcą pomieszczenia socjalno – magazynowego np.
kontener z możliwością ustawienia na terenie Szpitala,
j) doprowadzenia na teren robót na potrzeby realizowanego zadania niezbędne media (woda, energia
elektryczna, itp.), oraz pokrycia kosztów ich poboru przez cały okres wykonywania robót.
k) usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
l) z uwagi na fakt, że Szpital posiada certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat ISO 9001:2008 i 14001.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującymi w Szpitalu procedurami (dostępne w
siedzibie Zamawiającego) oraz standardami akredytacyjnymi dostępnym na stronie Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, oraz zobowiązany jest do realizowania umowy z
zachowaniem tych standardów i procedur z zakresu przedmiotu umowy.
2. Obowiązki Wykonawcy wskazane w ust 1 mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego
zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy ,a także nie mogą stanowić podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej
mowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

1.

2.

§5
Wynagrodzenie
Za należycie wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, na postawie złożonej przez Wykonawcę oferty,
należne mu wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
netto: ……………………………………………(słownie: ……………………….. )
podatek VAT: ………………………. % tj. (słownie:………………………….. )
brutto: ………………………(słownie: …………………………………………….)
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, wynikające wprost z Zaproszenia i dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a
bez których nie można wykonać zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego, w tym w
szczególności : robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy i sprzętu wraz
z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów,
przejazdów i organizacji ruchu, koszt udzielonej gwarancji i rękojmi, wszystkie opłaty i podatki (także
podatek od towarów i usług).
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Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i
czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one
przewidziane na dzień złożenia ofert.
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru
przedmiotu umowy zgodnie z § 9.
Faktura winna być adresowana na Zamawiającego i powinna być przedłożona Zamawiającemu w celu jej
sprawdzenia i zatwierdzenia.
Termin płatności za wykonane roboty budowlane wynosił będzie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez
…… o numerze ………………………………..,
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego
przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
§6
Koordynacja
Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy
będzie ………………………
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy będzie Kierownik Budowy –
………………………
Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy brutto tj. (słownie:…………) w formie i na zasadach określonych w
Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w
terminie i na zasadach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
a)70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu w sytuacji braku
stwierdzenia wad lub protokołu odbioru wraz z protokołem potwierdzającym usunięcie wad .
b)30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 tym dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w
pieniądzu, Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym będą one zdeponowane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew na konto Wykonawcy.
Z kwoty o której mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić kary umowne naliczone w związku z
nienależytym wykonaniem umowy.
§9
Odbiory
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie zrealizowany w całości przedmiot umowy.
O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.
Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie.
Jednocześnie z pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego o osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca
przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na dokonanie oceny prawidłowości wykonania przedmiotu
odbioru , a w szczególności:
a) świadectwa jakości,
b) certyfikaty, oraz świadectwa wykonanych prób,
c) atesty, certyfikaty lub zezwolenia na zastosowane materiały oraz urządzenia,
d) dokumentacje powykonawczą
e) pozostałych, dotyczących przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 3
powiadomienie o gotowości do odbioru przedmiotu umowy nie będzie skuteczne.

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru,
zawiadamiając go o tym. W skład komisji odbiorowej będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego i
Wykonawcy. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający w
szczególności wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Do czasu usunięcia wad protokół odbioru przedmiotu umowy, w którym
wyznaczono terminy usunięcia wad nie jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Jeżeli w
wyznaczonej przez Zamawiającego dacie odbioru nie stawi się żaden przedstawiciel Zamawiającego,
Wykonawca ma prawo do samodzielnego spisania protokołu odbioru, którego zapisy są dla Zamawiającego
wiążące.
6. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiający
wyznaczy odpowiedni termin na ich usunięcie.
7. W przypadku gdy wykryte wady okażą się istotne i nieusuwalne, Zamawiający niezależnie od innych
uprawnień, może zażądać ponownego wykonania wadliwie wykonanego przedmiotu odbioru.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru
usuniętych wad przedmiotu umowy.
9. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu
umowy po usunięciu wad, Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności odbiorowe. W
skład komisji odbiorowej będą wchodzić: przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
10. Protokół odbioru łącznie z protokołem potwierdzającym usunięcie wad, jest podstawą do wystawienia przez
Wykonawcę faktury.
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§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace stosowanie do warunków i
okresów określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres…………. miesięcy (minimum 36 miesięcy )
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Okres gwarancji na wykonane prace zostanie wydłużony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia
zgłoszenia wady/usterki podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę.
4. Z tytułu gwarancji na wykonane prace Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki
robót i użytych materiałów oraz urządzeń , a w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną
lub estetyczną.
5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad/usterek w okresie gwarancji będzie
wynosił 10 dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie/usterce. Termin reakcji Wykonawcy na
zgłoszone wady/usterki wynosi max. 3 dni.
6. Wykonawca zwróci koszty naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego poprzez zlecenie
innemu wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia wady w wyznaczonym
terminie, Wykonawca jej nie usunie. Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej
naprawy gwarancyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania
dowodu zapłaty od Zamawiającego.
7. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli
te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od
Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
9. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji jakości stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
11. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
12. Usunięcie wad i usterek przez osobę trzecią (wykonanie zastępcze) nie wyłącza przysługujących
zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości przewidzianych niniejszą umową.
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§ 11
Sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
W przypadkach i na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługują kary
umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu robót objętych przedmiotem niniejszej umowy - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
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b) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, oraz w okresie
rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.
1, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 2,
c) za niewykonanie obowiązków o których mowa w § 4 w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień,
W razie, gdy ujawnione wady byłyby tego rodzaju, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub które
uniemożliwiają normalne korzystanie z przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez Wykonawcę w
całości lub części, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada Wykonawca zapłaci karę umowną - w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, jej wypowiedzenia lub rozwiązania w całości lub w
części przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem
przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, § 5 ust. 1.
Zapłata kary umownej z tytułów określonych w ust. 3 i 4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar
umownych należnych Zamawiającemu z innych tytułów określonych w niniejszej umowie.
Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
wezwania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy równowartości wszelkiego
rodzaju kar i grzywien nałożonych przez Państwowe Organy Kontrolne, których nałożenie pozostaje w
związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu
Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
§ 12
Odstąpienie od umowy
Zamawiający, oprócz innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie i w kodeksie cywilnym może
odstąpić od niniejszej umowy jeżeli zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.
Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadkach gdy :
- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową lub też nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne, w ciągu 30 dni licząc od dnia w którym Zamawiający powziął
wiadomości o tych okolicznościach.
- Wykonawca ze swojej winy opóźnia się w realizacji umowy powyżej 15 dni, w ciągu 30 dni od dnia, w
którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej
przyczyny.
- Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót objętych przedmiotem niniejszej umowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia pisemnego przekazania mu przez Zamawiającego terenu robót, w ciągu 30 dni od upływu
ostatniego z 5 dni nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót.
- Wykonawca zaniechał realizacji prac objętych przedmiotem niniejszej umowy przez 5 dni, w ciągu 30 dni
od upływu ostatniego z 5 dni nieprzerwanego ich zaniechania.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,. W tym przypadku Wykonawca
sporządzi zestawienie wykonanych robót wraz z określeniem stopnia zaawansowania i wartości
poszczególnych elementów według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży Zamawiającemu do sprawdzenia
jego zgodności ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiającego sporządzą
protokół inwentaryzacji robót wraz z rozliczeniem, który będzie stanowić podstawę do odbioru wykonanego
zakresu przedmiotu zamówienia. Rozliczenie określać będzie procentowe wykonanie przedmiotu umowy,
na tej podstawie ustala się należyte wynagrodzenie Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji określa
jednocześnie termin na opróżnienie terenu robót z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy,
które Zamawiający uzna za zbędne.
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§ 13
Zmiana umowy
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z wystąpienia okoliczności wskazanych w
niniejszym paragrafie.
Zmiana ustalonych terminów wykonania przedmiotu umowy dopuszczalna jest w następujących
okolicznościach:
1. Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (udokumentowane stosownymi protokołami
podpisanymi przez Kierownika Budowy zaakceptowane przez Zamawiającego).
2. Działania siły wyższej (klęski żywiołowej, niepokoje społeczne, działania militarne, itp.) mające
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót.
3. Wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają
wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami technicznobudowlanymi, fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i być potwierdzony przez
inspektora nadzoru.
4. Wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowanie należytej
staranności.
5. Wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do
których Wykonawca był zobowiązany,
6. Zmiany podyktowanej zmianą prawa,
7. Gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy co uniemożliwi terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ
na przebieg realizacji przedmiotu umowy, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.
Strony dopuszczają wprowadzenie robót zamiennych z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział
przy realizacji przedmiotu umowy,
d) wad dokumentacji projektowej,
e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w
żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 5 ust. 1
umowy.
Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych
zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz
przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na
etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani
na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym
umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno–prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do
likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
§ 14
Klauzula salwatoryjna
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.
§ 15
Postanowienia końcowe
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

3.

4.
5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego i jego podmiotu
tworzącego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku, których jego wierzytelności z tytułu niniejszej
umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa
zaspokojonego wierzyciela.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo budowlane,
oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
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: ……………………

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA PODWYKONAWCÓW
1. Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO
14001, a w szczególności:
 przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy
 zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem
prac zleconych przez Szpital ( np. uciążliwość hałasową)
 minimalizować ilość powstających odpadów
 zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług
 zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych ( np. pobór wody)
2. Usługodawcy nie wolno :
 wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów
 składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne,
wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla
firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić ze Specjalistą ds.
Ochrony Środowiska
 myć pojazdów i sprzętu
 spalać odpadów
 wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji
3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w
zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania
środowiskowego wg ISO 14001.
4. Dopuścić Specjalistę ds. Ochrony Środowiska do kontroli postępowania na zgodność z
przyjętymi zasadami środowiskowymi.
5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych
należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Podpis Zleceniobiorcy
………………………….

Mielec, dnia ...................................

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Stanowisko
Kwalifikacje
Informacja o
Nazwisko
i
imię,
i
zakres
zawodowe
LP.
Doświadczenie
podstawie do
wykształcenie
wykonywanych
i rodzaj
dysponowania
czynności
uprawnień

..................................................................
(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
...................................................................
(data)

Załącznik nr 4 do Zaproszenia
Dokumentacja Projektowa

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia
……………………………
(Pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z
art. 297 kodeksu karnego.

W załączeniu:
Zaświadczenia o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu
zawodowego.
…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

