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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 W YK O N YW A NI E K O NS E RW A CJ I I N A P RA W Y
D ŹW I G Ó W W O B I E K T A CH
S ZP I T A L A S P E C J A L I S T Y C ZN E G O I M . E D M UN D A
B I E R N A CK I E G O W MI E L CU

I. Zamawiający:

Nazwa i adres:
Szpital Specjalistyczny 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; w odniesieniu do § 7
Regulaminu.
III. Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kod CPV: 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
IV. Przedmiot zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i naprawy dźwigów w obiektach Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:
LOKALIZACJA
URZĄDZENIA

URZĄDZENIE
(Rodzaj, Typ)

NUMER
FABRYCZNY
ROK BUDOWY

PRODUCENT

E 97 017/1997

Lift Service S.A. Lublin

E 97 020/1997

Lift Service S.A. Lublin

SJH 119MI/1997

Warszawska Fabryka
Dźwigów TRANSLIFT

Szpital Blok
łóżkowy
Szpital Blok
łóżkowy
Szpital Pomoc
Doraźna

Dźwig osobowy LS/E-1675,
8 przystanków
Dźwig osobowy LS/E-1675,
8 przystanków
Dźwig szpitalny
3 przystanki

Szpital Blok A

Dźwig osobowy hydrauliczny,
5 przystanków

OV99136096/2000

Szpital Blok C

Dźwig osobowy hydrauliczny,
5 przystanków

OV 99136097/2000 IGV S.p.A. Mediolan

Szpital Blok F

Dźwig osobowy hydrauliczny,
4 przystanki

PO 1 HOZ45/2001

Szpital Oddział
Zakaźny

Dźwig osobowy, hydrauliczny
HOG-1600-2T,
2 przystanki

60805/2007

IGV S.p.A. Mediolan

Przedsiębiorstwo
Usługowo-HandlowoProdukcyjne PILAWA
(MONITOR)
Fabryka Urządzeń
Dźwigowych Spółka z
o.o. Bolęcin

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji i napraw należeć będzie:
1) Wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych – zgodnie z DTR producenta i przepisami
Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzonych protokołami, które są integralną częścią faktury obejmujących
między innymi sprawdzenie :
a) działania oraz stanu technicznego mechanizmów napędowych dźwigów,
b) działania urządzeń i aparatów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
c) działania i stanu technicznego układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowania,
d) działania urządzeń wyłączających krańcowych i końcowych,
e) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

1) Przygotowanie dźwigów do badań okresowych i kontrolnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru
Technicznego, Wykonawca ma obowiązek przygotować i brać udział w badaniach dźwigów (okresowych i
doraźnych). Ponoszenie opłat związanych z czynnościami Urzędu Dozoru Technicznego, wynikające z
przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego badań dźwigów zakończonych wynikiem negatywnym
(niedopuszczenie do eksploatacji dźwigów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), obciążają
Wykonawcę.
2) Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych potwierdzonych protokołami.
3) Kontrola prawidłowości połączeń przewodów elektrycznych oraz działania wszystkich aparatów
elektrycznych zgodnie ze schematami i instrukcją producenta.
4) Wymiana okładzin hamulca i regulacja hamulca (bez materiałów).
5) Smarowanie elementów zgodnie z instrukcją konserwacji.
6) Kontrola stanu technicznego ogranicznika prędkości i linki ogranicznika.
7) Kontrola i regulacja chwytaczy.
8) Regulacja systemu ryglowania drzwi oraz mechanizmów drzwiowych.
9) Utrzymanie w czystości maszynowni, szybu i podszybia (nie dotyczy zalania oraz innych powstałych z winy
Zamawiającego), jak również każdorazowe sprzątnięcie stanowiska pracy po zakończeniu prac, będących
przedmiotem zamówienia.
10) Uzupełnienie oleju w reduktorach (bez materiału).
11) Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz pomiary rezystancji izolacji
przewodów (protokoły pomiarów).
12) Bezzwłoczne wyłączenie dźwigów z eksploatacji w przypadku stwierdzenia usterek dźwigu zagrażających
bezpieczeństwu użytkowników i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o nieprawidłowościach, które
spowodowały konieczność wyłączenia, dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji..
13) Do wykonania konserwacji dźwigów objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca będzie używał własnego
sprzętu i narzędzi.
14) Wykonawca zapewni we własnym zakresie transport odpowiedniego sprzętu i narzędzi używanych do
wykonania zamówienia, do miejsca wykonania usługi.
15) Uwalnianie osób z kabin dźwigów w sytuacjach awarii zajmować się będą pracownicy Zamawiającego
przeszkoleni przez Wykonawcę na taka okoliczność.
16) Części zamienne i materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia napraw zapewnia Zamawiający po
wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę. Wykonawca sporządzi szczegółowy raport
dotyczący konieczności wymiany części zamiennych z ich dokładnym wyszczególnieniem i przedstawi do
akceptacji Zamawiającemu co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną naprawą lub wymianą, pozostałe
zgłaszane będą na bieżąco.
17) Zgłoszenia awarii z Sekcji Technicznej Szpitala przekazywane będą do siedziby Wykonawcy telefonicznie
7 dni w tygodniu w godz. od 8:00 do 20:00.
18) W przypadku wystąpienia awarii lub usterki Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny sytuacji w
ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia. Po ocenie sytuacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rozmiarach awarii, potrzebnych częściach zamiennych koniecznych do dostarczenia przez Zamawiającego, o
czasie usunięcia awarii jak również o jej usunięciu.
19) Usuwanie awarii każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu przybycia na
miejsce, z wyłączeniem tych awarii do których usunięcia niezbędne będą części dostarczone przez
Zamawiającego.
20) Usuwanie awarii w sytuacji kiedy części dostarcza Zamawiający nie może trwać dłużej niż 24 godzin od
momentu przekazania części Wykonawcy. Do tego nie zalicza się czasu potrzebnego na odbiór urządzenia po
naprawie przez Urząd Dozoru Technicznego.
21) Czas 24 godzin na naprawy może zostać wydłużony w porozumieniu z Zamawiającym tylko w wyjątkowych
sytuacjach.
22) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie wykonywał bezpłatne naprawy uwzględniające koszty
dojazdu wynikające z przeglądów technicznych, awarii lub innych uszkodzeń według zadeklarowanej ilości
godzin nie mniejszej niż 10 godzin miesięcznie. Czas potrzebny na dokonanie oceny sytuacji awarii lub
naprawy nie jest wliczany do czasu potrzebnego na ich usunięcie przez Wykonawcę.
23) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie wykonywał odpłatne naprawy powyżej zadeklarowanej
ilości godzin wynikające z przeglądów technicznych, awarii lub innych uszkodzeń według zadeklarowanej
stawki za 1 roboczogodzinę uwzględniającej koszty dojazdu.
24) Czas na naprawy będzie podlegać akceptacji i kontroli Zamawiającego.
25) Wykonawca na każdą naprawę płatną i bezpłatną przedstawi propozycję cenową materiałów i roboczogodzin
do akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego czasu naprawy i obustronnie
podpisanego protokołu.
26) Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dokonywania naprawy bezpłatnej oraz odpłatnej Wykonawca będzie

każdorazowo zgłaszał Zamawiającemu.
27) Czas wykonania naprawy odpłatnej oraz bezpłatnej do 48 godzin licząc od momentu zlecenia lub przekazania
przez Zamawiającego niezbędnych części wskazanych przez Wykonawcę do wykonania naprawy.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia części przez Wykonawcę po wcześniejszej akceptacji ceny.
28) Na wykonane naprawy i dostarczone części Zamawiający wymaga gwarancji minimum 6 miesięcy.
3.

Zakres robót odpłatnych i bezpłatnych:
 Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia kabiny, szybu i maszynowni.
 Uszczelnienie reduktorów, siłowników, pomp i układów hydraulicznych
 Pionowanie prowadnicach,
 Wymiana oleju w układzie hydraulicznym,
 Wymiana lin, kół ściernych, ograniczników, reduktorów, silników,
 Wymiana przewodów hydraulicznych,
 Skracania lin nośnych,
 Usuwanie usterek powstałych na skutek dewastacji,
 Usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw nie objętych zakresem konserwacji
 Prace modernizacyjne i remontowe,

4.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług. Wykonawca
zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z umową, w szczególności zgodnie ze złożoną ofertą, z
wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, z uwzględnieniem zasad wiedzy
technicznej i należytej staranności, a także zgodnie z wymaganiami i procedurami określonymi w
obowiązujących normach i przepisach, oraz przez producentów urządzeń dotyczącymi usług objętych
przedmiotem umowy.

5.

Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń szpitala oraz asortymentu, którego
dotyczy niniejsze postępowanie, w celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do
prawidłowego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej zostanie wyznaczony, po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu z Panem Adamem Golba lub Panią Zofią Nawalany tel. 17 780 01 85, kom.
501252816. 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 do złożenia oferty cenowej. Zamawiający nie zwraca kosztów,
które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej.

6.

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.

7.

Oferowane usługi muszą:
1) Być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.
2) Odpowiadać wymogom określonym w:
 Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z póź. zm.)
 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U., z 2001 r. Nr 62, poz. 627
z póź. zm.)
 Kodeksie Pracy w szczególności przepisom BHP i P poż.
 Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.)
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

V. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

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:
24 miesiące
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:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
1.

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

2.

Zaakceptowany wzór umowy,

3.

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

4.

Oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

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
Agnieszka Mydlarz, 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 usługi.

2.

Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, m.in.:
a. sukcesywne świadczenie usług przy użyciu własnego sprzętu, na własny koszt i ryzyko przedmiotu
zamówienia w siedzibie Zamawiającego,
b. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
c. ubezpieczenie,
d. gwarancje,
e. koszty dojazdu,
f. podatek VAT (jeśli dotyczy)
g. cło (jeśli dotyczy),
h. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

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

4.

Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia
w walutach obcych.

5.

W odniesieniu do konserwacji – należy podać łączny koszt konserwacji (ryczałt miesięczny) każdego z
urządzeń uwzględniający wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, również koszt materiałów i dojazdu,
czas na wykonanie konserwacji, wystawienie certyfikatu sprawności urządzenia i wydawanie orzeczeń
technicznych.

6.

W odniesieniu do napraw sprzętu – należy podać cenę jednej roboczogodziny uwzględniającą zastosowane
narzuty, koszty zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne i narzędzia (bez ceny zakupu części zamiennych
niezbędnych do przeprowadzenia napraw), koszty dojazdu/koszt przesłania do i od Wykonawcy w celu
naprawy uszkodzonego sprzętu. Cena 1 roboczogodziny jest taka sama dla wszystkich typów urządzeń z
pakietu i bez względu na rodzaj wykonywanej naprawy.

7.

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.

8.

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:
cena brutto konserwacji i napraw - 65%
cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy – 15%
okres gwarancji – 5%
ilość godzin przeznaczona na bezpłatne naprawy – 15%
Sposób oceny ofert:
- cena brutto konserwacji i napraw jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:

Cn
Wpc
=
xR
Cof
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa w kryterium cena brutto konserwacji i napraw
Cn - najniższa proponowana cena brutto konserwacji i napraw
Cof - cena brutto konserwacji i napraw oferty badanej
R – ranga (65)
- cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Ip
Wpi
= xR
Inp
gdzie:
Wpi – Wartość punktowa w kryterium liczba punktów ceny brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
Ip – najniższa proponowana cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
Inp - cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
R – ranga (15)
-okres gwarancji (warunek minimalny – 6 miesięcy) jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg
wzoru:

Wpg =

Gof
xR
Gn

gdzie:
Wpg – Wartość punktowa kryterium okres gwarancji
Gof– okres gwarancji oferty badanej
Gn - najdłuższy proponowany okres gwarancji
R – ranga (5)
-ilość godzin na bezpłatne naprawy (Wpn) (warunek minimalny – 10 godzin miesięcznie) jako kryterium
wymierne zostanie obliczone wg. poniższej zasady:
- oferta, w której Wykonawca zadeklaruje wymagane przez zamawiającego 10 godzin miesięcznie wykonywania
bezpłatnych napraw uzyska 0 pkt.
- oferta, w której Wykonawca zadeklaruje od 11 do 14 godzin miesięcznie wykonywania bezpłatnych napraw
uzyska max. 3 pkt.
- oferta, w której Wykonawca zadeklaruje od 15 do 19 godzin miesięcznie wykonywania bezpłatnych napraw
uzyska max. 6 pkt.
- oferta, w której Wykonawca zadeklaruje od 20 do 24 godzin miesięcznie wykonywania bezpłatnych napraw
uzyska max. 9 pkt.
- oferta, w której Wykonawca zadeklaruje od 25 do 30 i więcej godzin miesięcznie wykonywania bezpłatnych
napraw uzyska max. 15 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie
z poniższym wzorem:
L = Wpc + Wpi +Wpg +Wpn
gdzie:
L – łączna liczba punktów oferty badanej
Wpc – wartość punktowa badanej oferty w kryterium najniższa cena brutto konserwacji i naprawy
Wpg – wartość punktowa badanej oferty w kryterium najniższa cena brutto za 1 roboczogodzinę
Wpg – wartość punktowa badanej oferty w kryterium okres gwarancji
Wpn - wartość punktowa badanej oferty w kryterium ilość godzin na bezpłatne naprawy

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 wykonywanie konserwacji i naprawy dźwigów w obiektach
Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.99.18”
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 17.10.2018r. 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 17.10.2018r. 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.

Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Załącznik nr 3:Oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego

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:

Wykonywanie konserwacji i naprawy dźwigów w obiektach Szpitala Specjalistycznego im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.99.18
oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

I. Cena oferty:
Dźwigi wewnętrzne
Cena jednostkowa za 1 miesiąc
L.p.
Asortyment
1

J.m. Ilość
2

3

Dźwig osobowy LS/E-1675
E 97 017/1997

szt.

1

Dźwig osobowy LS/E-1675
E 97 020/1997

szt.

1

Dźwig szpitalny
SJH 119MI/1997

szt.

1

Dźwig osobowy hydrauliczny
szt.
OV99136096/2000

1

Dźwig osobowy hydrauliczny
szt.
OV 99136097/2000

1

Dźwig osobowy hydrauliczny
szt.
PO 1 HOZ45/2001

1

Dźwig osobowy HOG-16002T
60805/2007

1

szt.

Całkowita wartość zamówienia

netto
4

VAT%
5

brutto
6

Wartość za 24 miesiące
netto
brutto
(kol. 3x4x24mVAT
(kol. 7+8)
ce)
7
8
9

Cena za 1
roboczogodzinę
naprawy brutto
10

II. Na wykonane naprawy oraz dostarczone części zamienne Wykonawca udziela gwarancji na okres
……………………………miesięcy ( minimum 6 miesięcy), wpisuje Wykonawca
III. Na wykonywanie bezpłatnych napraw Wykonawca deklaruje przeznaczyć ……………………godzin
(minimum 10 godzin miesięcznie), wpisuje Wykonawca
IV. Oświadczamy, że:
*

zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy zastrzeżeń,



wzór Umowy załączony do Zaproszenia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
usługi objęte przedmiotem zamówienia będziemy realizować sukcesywnie przez 24 miesiące od daty
podpisania umowy.

*

*

usługi będziemy realizować transportem i sprzętem własnym oraz na swój koszt,

*

termin płatności za usługi wynosił będzie 60 dni od dnia wykonania usługi 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.

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie usług w zakresie konserwacji i naprawy dźwigów w
obiektach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (dalej: usługa), a w szczególności:
1) Wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych – zgodnie z DTR producenta i przepisami
Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzonych protokołami, które są integralną częścią faktury
obejmujących między innymi sprawdzenie :
2) działania oraz stanu technicznego mechanizmów napędowych dźwigów,
3) działania urządzeń i aparatów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
4) działania i stanu technicznego układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowania,
5) działania urządzeń wyłączających krańcowych i końcowych,
6) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
7) Przygotowanie dźwigów do badań okresowych i kontrolnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru
Technicznego, Wykonawca ma obowiązek przygotować i brać udział w badaniach dźwigów (okresowych
i doraźnych). Ponoszenie opłat związanych z czynnościami Urzędu Dozoru Technicznego, wynikające z
przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego badań dźwigów zakończonych wynikiem
negatywnym (niedopuszczenie do eksploatacji dźwigów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy),
obciążają Wykonawcę.
8) Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych potwierdzonych protokołami.
9) Kontrola prawidłowości połączeń przewodów elektrycznych oraz działania wszystkich aparatów
elektrycznych zgodnie ze schematami i instrukcją producenta.
10) Wymiana okładzin hamulca i regulacja hamulca (bez materiałów).
11) Smarowanie elementów zgodnie z instrukcją konserwacji.
12) Kontrola stanu technicznego ogranicznika prędkości i linki ogranicznika.
13) Kontrola i regulacja chwytaczy.
14) Regulacja systemu ryglowania drzwi oraz mechanizmów drzwiowych.
15) Utrzymanie w czystości maszynowni, szybu i podszybia (nie dotyczy zalania oraz innych powstałych z
winy Zamawiającego), jak również każdorazowe sprzątnięcie stanowiska pracy po zakończeniu prac,
będących przedmiotem zamówienia.
16) Uzupełnienie oleju w reduktorach (bez materiału).
17) Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz pomiary rezystancji
izolacji przewodów (protokoły pomiarów).
18) Bezzwłoczne wyłączenie dźwigów z eksploatacji w przypadku stwierdzenia usterek dźwigu
zagrażających bezpieczeństwu użytkowników i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o
nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia, dokonanie odpowiedniego wpisu do
dziennika konserwacji.
19) Do wykonania konserwacji dźwigów objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca będzie używał
własnego sprzętu i narzędzi.
20) Wykonawca zapewni we własnym zakresie transport odpowiedniego sprzętu i narzędzi używanych do
wykonania zamówienia, do miejsca wykonania usługi.
21) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie wykonywał bezpłatne naprawy uwzględniające koszty

dojazdu wynikające z przeglądów technicznych, awarii lub innych uszkodzeń według zadeklarowanej
ilości godzin nie mniejszej niż 10 godzin miesięcznie. Czas potrzebny na dokonanie oceny sytuacji awarii
lub naprawy nie jest wliczany do czasu potrzebnego na ich usunięcie przez Wykonawcę.
22) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie wykonywał odpłatne naprawy powyżej zadeklarowanej
ilości godzin wynikające z przeglądów technicznych, awarii lub innych uszkodzeń według
zadeklarowanej stawki za 1 roboczogodzinę uwzględniającej koszty dojazdu.
2. Wykaz sporządzony na podstawie oferty cenowej Wykonawcy - Załącznik Nr 1, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej znak SzP.ZP.271.99.18 (dalej:
„Zaproszenie”) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy, w tym wymagane czynności należące do zakresu konserwacji
i napraw bieżących określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w Zaproszeniu.
4. Zaproszenie, oraz wykaz stanowiący załącznik do niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
stanowią integralną część niniejszej umowy.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

§ 2
Wykonawca oświadcza, że posiada określone prawem uprawnienia do wykonania usług stanowiących
przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z umową, w szczególności zgodnie ze
złożoną ofertą, z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz w ilościach
wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, realizowanych przez Wykonawcę na jego koszt, na
zasadach wskazanych w niniejszej umowie, z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i należytej
staranności, a także zgodnie z wymaganiami i procedurami określonymi w obowiązujących normach i
przepisach (a w szczególności z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm ), ustawy z dnia z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U., z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.), a także przez
producentów urządzeń, których dotyczą usługi objęte przedmiotem umowy.
Uwalnianie osób z kabin dźwigów w sytuacjach awarii zajmować się będą pracownicy Zamawiającego
przeszkoleni przez Wykonawcę na taka okoliczność.
Części zamienne i materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia napraw zapewnia Zamawiający po
wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę. Wykonawca sporządzi szczegółowy raport
dotyczący konieczności wymiany części zamiennych z ich dokładnym wyszczególnieniem i przedstawi do
akceptacji Zamawiającemu co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną naprawą lub wymianą, pozostałe
zgłaszane będą na bieżąco.
Zgłoszenia awarii z Sekcji Technicznej Szpitala przekazywane będą do siedziby Wykonawcy telefonicznie
7 dni w tygodniu w godz. od 8:00 do 20:00.
W przypadku wystąpienia awarii lub usterki Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny sytuacji w
ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia. Po ocenie sytuacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rozmiarach awarii, potrzebnych częściach zamiennych koniecznych do dostarczenia przez Zamawiającego, o
czasie usunięcia awarii jak również o jej usunięciu.
Usuwanie awarii każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu przybycia na
miejsce, z wyłączeniem tych awarii do których usunięcia niezbędne będą części dostarczone przez
Zamawiającego.
Usuwanie awarii w sytuacji kiedy części dostarcza Zamawiający nie może trwać dłużej niż 24 godzin od
momentu przekazania części Wykonawcy. Do tego nie zalicza się czasu potrzebnego na odbiór urządzenia po
naprawie przez Urząd Dozoru Technicznego.
Czas 24 godzin na naprawy może zostać wydłużony w porozumieniu z Zamawiającym tylko w wyjątkowych
sytuacjach.
Czas na naprawy będzie podlegać akceptacji i kontroli Zamawiającego.
Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dokonywania naprawy bezpłatnej oraz odpłatnej Wykonawca będzie
każdorazowo zgłaszał Zamawiającemu.
Wykonawca na każdą naprawę płatną i bezpłatną przedstawi propozycję cenową materiałów i roboczogodzin
do akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego czasu naprawy i obustronnie
podpisanego protokołu.
W przypadku niezaakceptowania propozycji o której mowa w ust. 12 Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wykonania naprawy lub usunięcia awarii we własnym zakresie lub zlecenia innemu Wykonawcy.
Czas wykonania naprawy odpłatnej oraz bezpłatnej do 48 godzin licząc od momentu zlecenia lub
przekazania przez Zamawiającego niezbędnych części wskazanych przez Wykonawcę do wykonania
naprawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia części przez Wykonawcę po wcześniejszej
akceptacji ceny.

15. Na wykonane naprawy i dostarczone części Zamawiający wymaga gwarancji minimum 6 miesięcy. W
ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokona bezpłatnej naprawy lub wymieni części.
16. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia, w których wykonywane będą
konserwacje i naprawy techniczne urządzeń w zakresie umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia.
17. Realizacja przedmiotu umowy będzie się każdorazowo odbywała w obecności przedstawiciela
Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie podjęcia działań.
18. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem umowy do
sporządzenia protokołu z wykonanych usług (z wynikami pomiarów) zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Protokół odbioru, o którym mowa wyżej będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczególności asortyment urządzeń objętych usługą i czas wykonania usługi.
19. Strony zobowiązują się współdziałać w sprawach objętych umową.
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§ 3
Wartość brutto zamówienia za okres obowiązywania umowy ustalona na podstawie cen jednostkowych
określonych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, o którym mowa w § 1.2, wynosi:.
a) ........................ zł (słownie: .........................) za całkowitą wartość konserwacji i naprawy dźwigów brutto,
b) ........................ zł (słownie: ..................................) za jedną roboczogodzinę naprawy brutto.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, płatne miesięcznie,
ustalone zgodnie z Załącznikiem nr 1 wyłącznie za miesiące objęte okresem, o którym mowa w § 8, z tym
zastrzeżeniem, że w miesiącach, w których usługa będzie świadczona przez niepełny miesiąc, kwota
wynagrodzenia zostanie podzielona na 30 dni i pomnożona przez ilość dni, w których faktycznie
wykonywana była usługa w miesiącu niepełnym.
Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 1 obejmują wszelkie czynności opisane w przedmiocie
zamówienia m.in koszty dojazdu do obiektów Zamawiającego z miejsca siedziby Wykonawcy, koszty
potrzebnych materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, robocizny, oceny sytuacji, sporządzenie protokołów z
dokonania konserwacji urządzeń itd., a także wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty, opłaty i
podatki (w tym podatek od towarów i usług VAT), co Wykonawca uwzględnił w cenie oferty przetargowej.
Należność za wykonane usługi płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez
………………… o numerze ………………………………… w terminie 60 dni od dnia wykonania usługi i
doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury.
Faktura winna zawierać asortyment urządzeń objętych wykonaną usługą zgodnie z protokołem odbioru usług,
o którym mowa w § 2 ust. 12 powyżej, oraz ceny jednostkowe zgodne z Załącznikiem nr 1. Podstawą do
wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru usług (z wynikami pomiarów), o którym
mowa w § 2 ust. 12 powyżej.
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.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wyszczególnione w Załączniku nr 1 ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości urządzeń w stosunku do ilości określonej
w Załączniku nr 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu,
a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku
z niezrealizowaniem części niniejszej umowy.

§ 4
Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków
przewidzianych w niniejszej umowie.
§ 5

Strony wyznaczają osoby do kontaktowania się w sprawach realizacji niniejszej umowy, oraz do podpisywania
protokołu z wykonanych usług:
a) przedstawicielem Wykonawcy będzie…….…...….., tel. ……………..
b) przedstawicielem Zamawiającego będzie …………, tel. ……………...
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§ 6
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
a) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
b) 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;
c) w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w terminie
obowiązywania umowy określonym w § 8 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 pkt. a-c 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.
§ 7
Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie usług Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
wartości brutto niezrealizowanych usług za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad w wykonanej usłudze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 2% wartości brutto reklamowanej usługi 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 reklamowanej usługi, i przysługuje
Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
c) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 9 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 § 3 pkt 11 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy 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 usług 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.

§ 8
Umowa wiąże strony od dnia …………… do dnia ……………
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§ 9
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających
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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. 2016 r. poz. 1638 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.
§ 10
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. 1, 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.
§ 11
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 3 do Zaproszenia

……………………………
(Pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE USŁUGI
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie konserwacji i
naprawy dźwigów w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferowane usługi wykonywane będą zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie prześlemy wszystkie niezbędne kserokopie dokumentów.

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

Data: ……………………

