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Dolyczy:

Zapytania ofertowego
ogloszonego przez :

Zesp6i Opieki Zdrowotnej
w Suchej Bes kidzkiej

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiel

ul. Szpitalna 22

SPECYFIKACJA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sucha Beskidzka dnia 09.02.2018r

na uslugi kserograficzne dla Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei
w raz z dzie riawq pomieszczenia

Kod Wsp6lnego Slownika CPV: 7952100O



I INFORMACIE OGOI,NE.
Zamawiai4cy:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

TEL: (033) 872-31-OO
FAx: (033) 872-31-ll

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP : 552 -12 -7 4-352

Wykonawca powinien zapoznat siq ze wszystkimi rozdzialami skladajqcymi siq na
specyfikacjq do zapytania ofertowego.

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuie siq przepis6w ustawy Prawo
Zam6wiefi Publicznych zdma29 stycznia 2004r.(Dz. U. 2015 r., po2.7579).

1. Okre5lenie przedmiotu zam6wienia.
1.1. Przedmiotem zam6wienia jest 6wiadczenie uslug:

. kserograficznych w kolorze czarnym formatu A3 iA4
Szacunkowa iloSi zlecanych przez ZamawiajAcego odbitek w ciqgu roku wynosi ok.
500 000 sztuk,

. bindowania dokument6w + oprawa,
o foliowania dokument6w A4

1.2. Wykonawca zobowi4zany bgdzie do:
1.2.11 wykonywania kserokopii dokumentacji dla wszystkich kom6rek organizacyjnych
Zamawiajqcego, we wszystkie dni robocze w godz. 7.00 - 15:00, zgodnie z nastqpujEcymi
wymogami:
a) Swiadczenia uslugi na co najmniej dw6ch urzqdzeniach kopiuj4cych
bJ zachowania ciaglo6ci Swiadczenia uslugi w podanych godzinach, bez jakichkolwiek
przerw
dl prowadzenia rejestru iloSci wykony,wanych kopii, potwierdzanego kaidorazowo przez
upowaZnionego pracownika kom6rki organizacyjnej zlecaj4cej uslugg. Rejestr bqdzie
podstawE do wystawiania przez Wykonawcq co miesiac faktury VAT
e) zachowania tajemnicy slu2bowej odnoSnie wszelkich informacji uzyskanych podczas
5wiadczenia uslugi, a w szczeg6lnoSci informacji dotyczEcych danych osobowych istanu
zdrowia pacjent6w Za mawiajqcego
1.3. Miejsce iwarunki realizacji uslugi.
Wykonawca zobowiEzany jest do realizacji uslugi na wlasnym sprzgcie w
wydzieriawionym pomieszczeniu,,Punkt Ksero".
Pomieszczenie do wynajqcia, o powierzchni 7,0 m2,znajdt4e siq na parterze budynku
,,C ,, Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjn oSci.
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Minimalna stawka czynszowa wynosi ZO,O0 zl za 1m2 + VAT.
Wykonawca w ofercie przetargowei zaoferuje stawkq czy nszowq, kt6ra bqdzie podstawq do
kalkulacji wysokoSci miesiqcznego ryczaltu.
Pozostale elementy stawki ryczaltowej:

IloSci bgdE ustalone z Wykonawcq przy podpisaniu umowy.
WielkoS6 ryczaltu uzaleZniona bqdzie od iloSci i rodzaju urzqdzefi, po uzgodnieniu z
Wykonawcq w protokole przekazania pomieszczenia.

Projekt umowy najmu stanowi zal4cznik nr 3 do SIWZ.

2. Cena oferty.
2.1, Cena oferty ma zawierai wszystkie koszty zwiqzane z wlzkonaniem uslugi [tj. m.in.
koszty papreru, toneru, sprzgtu, wykonania uslugi, podatek VAT itp.)
2.2. Spos6b wyliczenia ceny oferty

. Cena oferty winna uwzglqdni6 wszystkie zobowiqzania i winna by6 podana w
zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie.

. Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowai wszystkie koszty i skiadniki
zwi4zane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia. Cena mo2e byd tylko jedna i nie
podlega ona zmianie przez okres waZno6ci oferty.

UWAGA: Cena oferty i warto6d podatku od towar6w i uslug nale2y przedstawii z
dokladnoSciq do dw6ch mieisc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady
zaolc4glania liczb fzgodnie z g 9 usL 6 RozporzEdzenia Ministra Finans6w z dnia 25 maja 2005 r. w
sprawie zwrotu podatku niekt6ryrn podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania
faktur, sposobu ich przechowywania oraz Iisty towar6w i uslug do kt6rych mai4 zastosowania
zwolnienia od podatku od towar6w i uslug (Dz. U. nr 95 poz.799).
3. Warunki ptatnoSci - przelew min. 60 dni.

III NDIC CD (nRI I ppTVr:nTnrl/ A NIA fIEFPTV

1. 0fertq naleiy zlo2y( w zamknigtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w
spos6b gwarantujEcy zachowanie w poufno6ci jej zawartoSci oraz zabezpieczalqcy
jej nienaruszalno6i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byf zaadresowana
wedlug poni2szego wzoru:

Wyszcze g6lnienie oplat Jednostka rozliczeniowa

0,3721 za lkWh
21,60 z\ za Lm3

Zimna woda + Scieki 1,0 ,89 zl za L m3

Podatek od nieruchomo(ci 74,7 0 zl za \m2 / rok
Centralne o rzew,anrc 3,30 za 1m2

oz mecz tosci sta Ch

Energia elektryczna
Podgrzanie wody

1,,00 zl za 1,kg

*okni,t
6wifi p,,bli3znyc,r
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESPOT, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAL ZAM6WIIIN PU BLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitaina 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA:
Uslugi kserograficzne dla Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei wraz z

dzicr2aw4 pomicszczenia
Nr sprawy: 202.V.010/DZP /07 /PU /18

Nie otwierai przed 26.03.2018 r. godz. 11:00*

Dostarcz t do Sekrctariatu blok C, I tro

prlPad/ell ?ziLrq, kt titta .rkltdanit olitt mh1 upivn aholti41rlyl fuk1tdhU) /an//il
2.Zaleca siq,zeby druga strona oferty zawierala :

a) lqcznq liczbg stron oferty,
b) spis zawarto6ci koperty tj. spis tre6ci zawieraiAcy wykaz zlozonych dokument6w

z podaniem nr strony na kt6re, dany dokument siq znajduje.
3.Wymagania o96lne

e)

Kazdy z Wykonawc6w sklada tylko iednq ofertQ i podaje tylko iednq cenq.
Ofertg zloZy(. nale2y na Formularzu oferty (wz6r formularza oferty stanowi
za+4cznik nr 1 do SIWZI.
Oferta nie moie zawierat postanowiefi odbiegajqcych od SIWZ.
0ferta powinna byi podpisana przez Wykonawcq.
Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy nale|y przez to rozumiei podpisy
zloLone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaci4gania w jego imieniu zobowi4zai, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi lub umocowane [petnomocnikJ do sk]adania o6wiadcze6 woli w
imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objqtym niniejszym
postepowaniem.
Wszystkie dokumenty (zalqcznikiJ powinny byt zloZone w formie oryginalu lub
kserokopii po5wiadczonej za zgodno!( z oryginalem przez Wykonawcq.
Po6wiadczenie za zgodno!( z oryginalem oznacza umieszczenie na kserokopii
dokumentu klauzuli ,,za zgodno6(. z oryginalem" i podpisu osoby uprawnionej
lub umocowanej. Za niedopuszczalne uwa2a siq potwierdzenie za zgodno6( z
oryginalem kserokopii dokumentu przez rad.cq prawnego lub adwokata, je2eli
nie posiada on stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcq do
te.j czynnoSci w niniejszym postepowaniu.
leieli ofertq sklada i podpisuje pelnomocnik, do oferty nale|y d,olEczy(.
stosowne pelnomocnictwo, jezeli umocowanie do zlo2enia oferty nie wynika z
innych dokument6w dol4czonych do oferty. Wskazane pelnomocnictwa nalezy
dolqczyt w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodnoit z orygtnalem przez
notariusza.
Wykonawcy dzialajEcy wsp6lnie - pelnomocnictwa:
- leieli ofertq sklada kilku Wykonawc6w dzialaj4cych wsp6lnie, obowi4zani sq
oni ustanowi6 wsp6lnego pelnomocnika do reprezentowania ich w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego albo reprezentowania w

al
b)

cl
d)

0

cl

Dddu Zarot) h
ESfrlor Fi'*"r



postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Do
niniejszego pelnomocnictwa stosuje sig w szcze96lnoSci przepisy Rozdzialu Z

Dzialu Vl Tytulu IV Ksiqgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 1,964 nr 76 poz.93 ze zm.).
- Pelnomocnikiem mo2e byd jeden z Wykonawc6w dzialajqcych wsp6lnie lub
osoba trzecia [np. pracownik jednego z Wykonawc6w].
- Je2eli petnomocnikiem pozostaiych Wykonawc6w jest Wykonawca bqd4cy
osobq prawnq to moZe on dziala6 zgodnie z ujawnionymi w dokumentach
rej estrowych zasadami reprezentacj i.

4. Oferty czqSciowe.
Nie dopuszcza siq sktadania ofert czq6ciowych.

5. Oferty wariantowe.
Nie dopuszcza siq skladania ofert wariantowych.

6. Tajemnica p rzeds iQb iorstwa
a) Wykonawca ma prawo nie p6Zniej niZ w terminie skladania ofert zastrzec

informacje, kt6re stanowi4 tajemnicA przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,2e nie mogE byi one
udostqpniane oraz musi Wkazai, ii zastrze,one informacje stanowiE
tajemnicg przedsigbiorstwa. Tajemnice przedsiqbiorstwa stanowiE
informacjg nie ujawnione do informacji publicznej, techniczne,
technologiczne , organizacyjne i inne majqce warto6i gospodarcza, co do
kt6rych przedsiqbiorca podjqi dzialania, co do zachowania tajemnicy. Brak
wykazania, ii zastrzeione informacje stanowia tajemnicq przedsigbiorstwa
spowoduje brak skuteczno6ci zastrze2enia z art. B ust. 3 ustawy Prawo
zam6wiefi publicznych.

b) Informacje te powinny byd umieszczone w osobnej wewnqtrznej kopercie,
odrqbnie od pozostalych informac.ii zawartych w ofercie. Strony nale2y
ponumerowa6 w taki spos6b, aby umo2liwi6 ich dopasowanie do pozostalej
czqSci ofert (naleZy zachowai ciqglo6t numeracji stron ofertyJ.

c) Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno5ci za ujawnienie informacji, co do
kt6rych wykonawca nie podj4l dzialafi, o kt6rych mowa w punkcie
powy2szym, a tak2e za ujawnienie informacji, w odniesieniu do kt6rych
obowiqzek ujawnienia wynika z przepis6w prawa, wyrok6w s4dowych lub
decyzji organ6w administrac.ji, niezaleZnie od podjqcia przez wykonawcq
dzialai, o kt6rych mowa w punkcie powy2szym.

IV. ZASADY OCENY OFERT.
1. Kryteria oceny ofert oraz wyb6r naikorzystnieiszei oferty
a) Kryteriami oceny ofert sq: suma zaoferowana przez Wykonawcqz: L strong kopii,

w kolorze czarnym, w formacie 43 i A4+ cena za bindowanie i foliowanie oraz
zaoferowana stawka czynszowa za 'lm2

bJ Zamawiajqcy \zna za najkorzystniejszq i wybierze ofertq, kt6ra spelnia wszystkie
wymagania okre6lone w Opisie przedmiotu zam6wienia i uzyska najkorzystniejszy
bilans oceny oferty wg poni2szych kryteri6w.

c) Ceny podane przez WykonawcQ nie bedE podlegaly zmianie w trakcie trwania umowy.



Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 50 o/o Wg wzoru

Stawka czynszowa za 1m2
powierzchni

50o/o Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w
a) Cena oferty

CK

gdzie : Cn - \ajnizsza cena zlo2ona w calo(cr zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Wysoko6d czynszu Ou x 100 ptk. = 0 x ranga x iloSi czlonk6w komisji
On

gdzie : On - najwy2sza stawka czynszowa zlozona w calosci zam6wienia
0n - stawka czynszowa zaoferowana przez danego ofcrenta
0 - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenla

Minimalna stawka czynszowa netto - 2O,OO zl /mz

3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zam6wienia..
Zamawiajqcy udzieli zam6wienia oferentowi, kt6rego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ
- zostala uznana za najkorzystniejsz4 w oparciu o podane kryterium wyboru

I/ IA/A DIII\IIZI I II AI ENIA I'T'IDF PDNA WDDrlIA/AN7 nNE nn rlt nrl/v

Cn x 100 ptk. = C

l. Zamawiaj4cy podpisze umowg z Wykonawc4, kt6rego oferta wygra postqpowanie,
po przeslaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Treii umowy zgodna bqdzie z. tre6ciE wzoru umowy, stanowi4cym zalEcznik nr 2 i 3 do
niniejszei specyfikacji z uwzglqdnieniem tre6ci wybranej oferty.

VI. MIEISCE SKI,ADANIA OFERT.
L.Ofertq w zapieczgtowanej kopercie opatrzonej napisami jak pkt. III niniejszej

Specyfikacji nale2y zloiyi do dnia 26.O3.2O18r. do godz. 160-0 * Sekretariacie Zespolu
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22.
2. Oferta zloIona po terminie zostanic zwr6cona oferentowi bez otwarcia.

VI IEN
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA.
Oferent moie zwracai siq do Zamawiaj4cego o wyjaSnienie dotyczEce wszelkich
wqtpliwoici zwi4zanych z SIWZ, spos6b przygotowania i zloienia oferty kierujqc swo.je
zapytania na pi6mie.

Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowa2nieni s4:
l.Sabina Steczek fax.(033J 872-3L-17 w godz.9.00-13.00
2 Agnieszka Haldyta, Agnieszka Pajerska - fax.(0331 872-37-11w godz. 9.00-13.00

I



Wszelka korespondencjq dotyczEcq w/w postqpowania naleZy kierowa6 do Sekretariatu
ZOZ-v w godz. 7.00-14.35.

VIII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert zamawiajqcy
mo2e zmodyfikowat treii dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ.
O ka2dej zmianie zamawiajqcy zawiadomi niezwlocznie ka2dego uczestnika postgpowania.

IX. ROZTRZYGNTECTE POSTEPOWANTA
1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powolany zesp6l.
2. Zamawiajqcy mo2e w toku badania i oceny ofert Zadai od Oferent6w wyjaSniefi

dotyczqcych treSci zlo2onych ofert, w tym dokument6w potwierdzajqcych podane
w ofertach informacje.

3. Oferta nie spetniajqca wymagafi niniejszego zapytania, w szczeg6lnoSci formalnych
(zlo ona po terminie, niekompletnal lub merytorycznych (zwlaszcza nie bQdEcq ofertE
w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego] albo zawieraj4ca inne rozpoznane wady
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4. Zamawiajqcy nie przewiduje procedury odwotawczej.
5. Z tytulu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przyslugujq Zadne roszczenia przeciw

Zamawiajqcemu.
6. Po rozstrzygniQciu postqpowania jego wyniki zostanq przekazane wszystkim

oferentom.
7. fe2eli Oferent, kt6rego oferta zostata wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy we

wskazanym przez Zamawia)Acego terminie, Zamawiajqcy mo2e wybrad
najkorzystniejszq spo(16d pozostalych ofert

Zalqcznrki do SIWZ:
- formularz ofertowy - zalqcznik nr 1

- projekty um6w - zalqcznik nr 2 i3

ArYrtcnt Dyrcktort 7a9a+t .J
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Nazwa Wykonawcy:

Adres (siedziba)
Wykonawcy:

Wojew6dztwo:

N IP:

REGON:

0soba do kontaktu:

Telefo n:

fax:

e-mail:

ZatEcznik nr 1

OFERTA

DIa Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
dotyczy: zapytania ofertowego na

,,Uslugi kserograficzne dla Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchel Beskidzkiei
wraz z dzierLaw4 pomieszczenia"

Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia za cenq

1. O6wiadczamy, Ze termin platno6ci wynosi 60 dni.
2. O!;wiadczamy,2e zapoznali\my sig ze specyfikacjE istotnych warunk6w zam6wienia wraz z

jej zalqcznikami i nie wnosimy d,o niej zastrze\ert oraz, ie zdobyli6my konieczne informacie
do przygotowania oferty.

Cena oferty Netto Brutto
Cena za 1 stronq kopii,

w kolorz e czarnym, w formacie A3 i A4
Foliowanie dokumentu A4

Bindowanie dokument6w + oprawa do 50
kartek

Bindowanie dokument6w + oprawa do
100 kartek

Bindowanie dokument6w + oprawa
po ei 100 kartek

Stawka czynszowa za lm2
powierzchni I



3. O5wiadczamy, ze zapoznaliSmy siq z tre6ciE zal4czonego do specyfikacji wzoru umowy i w
przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiajqcp umowq sporzqdzonq na
podstawie tego wzoru.

4. Dane do umowy:

Czytelny podpis Wykonawcy

a) 0soba[y), kt6re bqdq zawiera]y umowg ze strony Wykonawcy:

Imiq i nazwisko:

b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizacjq umowy ze strony Wykonawcy

lmiq i nazwisko: Stanowisko: Iel / fax/ e-mail

cJ Nr rachunku bankowego do rozliczeri pomiqdzy Zamawia.lqcym a Wykonawc4:

Nazwa i adres banku: Nr rachunku

I



ZalEcznik nr 2 do SIWZ

(proiekt)
uMowA /PU/tB

zawarta w dniu -.2018 r
pomiqdzy:

Zespolem Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei przy ul. Szpitalnei 22,
Regon: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352,
zwanym dalej w tre3ci umowy,,ZamawiaiEcym", w imieniu kt6rego dziala:

Lek Marek Haber - Dyrektor Zespolu
a

Firm
z siedziba
NIP:_ Rego
zwanym dalej w treSci umowy,,WykonawcE", w imieniu kt6rej dzialaj4:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy zloLonel w toku postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na ,,Usiugi kserograficzne dla
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wraz z dzieriawa pomieszczenia" fznak:
ZOZ.V.010 /DZP /07 /PU/18) prowadzonego prz.ez. Zamawiajqcego, zostala zawarta umowa
o nastqpujqcej treSci:

s1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego postqpowania w trybie zapytania ofertowego
Wykonawca zobowiqzuje siq do Swiadczenia uslug kserograficznych, bindowania i
laminowania dokument6w dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, zgodnie
ze zlo|onq ofertq.

2. Raidorazowe wykonanie uslugi bgdzie siq odbywai na podstawie zatwierdzonego
zapotrzebowania stanowiEcego zal4cznik nr 2 do niniejszej umowy.

s2
WARTOSE UMOWY

Szczeg6lowy rodzaj ustug i ceny jednostkowe okreSla zalqcznik nr 1 stanowiqcy integralnq
czqSi umowy.



s3
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zamawia.jqcy przekaie nale2no(i przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni
od daty wystawienia faktury. Wykonawca zobowiqzany jest zal4czy(. do faktury
zbiorcze zestawienie rvykonanych uslug dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych
za dany miesiqc wg zalqcznika nr 3.

Z. W przypadku zwloki w zaplacie nale2no6ci za dostarczony towar Zamawiajecy
zaslrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu platnoSci.

3. Zamawiajqcy przystapi do negoc.jacji na wezwanie Wykonawcy niezwlocznie, nie
p6Znie.i ni2 w terminie 3 dni od daty wezwania.

4. Z przebiegu negocjacji (tak2e ustaleri telefonicznych) sporzEdzony jest protok6l,
odzwierciedlaj4cy w formie pisemnej wynik przeprowadzonych negocjacii.
Protok6i ten musi byi podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia warunk6w
postgpowania negocjacyj nego.

5. Wykonawca w przypadku negocjacji telefonicznych, nie musi czekai na otrzymanie
protokolu, mo2e od razu wstrzymad dostawy. Musi jednak podpisa6 protok6l
negocjacyjny i odesla6 jeden egzemplarz. Przeprowadzenie postqpowania
negocjacy.jnego takZe w formie telefonicznej uprawnia Wykonawcg do wstrzymania
dostarczanego towaru.

6. Wykonawca ma prawo naliczyt odsetki w wysoko6ci i na warunkach okre5lonych w
ustawie z dnia 08.03.2013r o terminach zap+aty w transakcjach handtowych.

s4
MIEf SCE WYKONYWANIA USTUGI

1. Wykonawca bqdzie wykonywal uslugq, o kt6rej mowa w g 1 w dzier2awionym
pomieszczeniu w siedzibie Zamawia j4cego.

2. Warunki dzieriawy okre5la odrqbna umowa dzier2awy.

ss
WARUNKI WYKONYWANIA USLUGI

1. Wszystkie dane i informacje zawarte w kserowanej dokumentacji sq poufne.
2. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonywania ustug o kre6lo nych w g 1 , dla wszystkich

kom6rek organizacyjnych Zamawiajqcego, we wszystkie dni robocze w godz.7.00 -
15:00, zgodnie z nastqpujqcymi wymogami:

a) Swiadczenia uslugi na co najmniej dw6ch urzqdzeniach kopiuj4cych,
bJ zachowania ciqgloSci Swiadczenia uslugi w podanych godzinach, bez jakichkolwiek

przerw,
c) zachowania tajemnicy sluibowej odnoSnie wszelkich informacji uzyskanych podczas

Swiadczenia uslugi, a w szczeg6lno(ci informacji dotyczqcych danych osobowych i stanu
zdrowia pacjent6w Zamawia jqcego

s6
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiqzany jest do zaplaty kar umownych w wysoko5ci
a) 0,2o/o wartoSci brutto niezrealizowanej czq6ci umowy, zaka2dy dziefi zwloki



realizacji przedmiotu umowy je2eli niezrealizowanie czgsci umowy nastapilo z winy
Wykonawcy.

b) 5% warto3ci brutto niezrealizowanej czq6ci umor+y w przypadku niewykonania
umowy z winy Wykonawcy.

2. W przypadku gdy wartoS6 szkody przewisza warto66 kary umownej Zamawiajqcy
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 096lnych.

s7
POSTANOWIENIA KOICOWE

1. Wyklucza siQ takie zmiany umowy, kt6re bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umovvy wymagaj4 formy pisemnej pod

rygorem niewa2noSci.
3. Zamawiaj4cy zastrze9a sobie prawo do odst4pienia od umowy w trybie

natychmiastowym w przypadku wystepienia nastgpujqcych okolicznoSci:
F Nieterminowej 3-krotnej realizacji uslug, przekraczaj4cej l4cznie 7 dni w okresie

realizac,i umowy
) Podwy2szenia cen jednostkowych przez Wykonawcg

sB
1. Wykonawca nie moZe przenie66 wierzytelno6ci na osobq trzeci4bez zgody

podmiotu tworzAcego wyra|onej w formie pisemne, pod rygorem niewa2no6ci
zgodnie zart.54 ust. 5 i6 Ustawy o dziatalno5ci leczniczej.

Z. Wyklucza siQ stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o kt6rej mowa
w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczeg6lno5ci Wykonawca nie mo2e zawrze(.
umowy poreczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji
prawnych skutkujqcych zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela.

3. Naruszenie zakazu okre6lonego w ust.2., skutkowai bqdzie dla Wykonawcy
obowiqzkiem zaplaty na rzeczZamawiajEcego kary umownej w wysoko6ci
spelnionego przez osobg trzeci4 6wiadczenia.

se
W sprawach nieu regulowanych niniejszq umowE majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz ustawa z dnia 08.03.2013r. o terminach zaplaty w transakcjach
handlowych.

s10
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreSlony do dnia 01.04.2018r. do dnia

31.03.2019r.
2. Strony mogq rozwiqza(. umowq w ka2dym czasie za obop6lnq zgod4.
3. Ka2da ze stron mo2e wypowiedziei umowq z zachowaniem 30 dniowego terminu

wypowiedzenia.



s11
Wszelkie spory pomigdzy stronami mogqce wynikn4t. z realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane bqd4przez Sqd wlaSciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj4cego.

s 12
Umowa zostala sporzqdzona w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po.jednym dla kaidei ze
Stron.

Wykaz zalEcznik6w do umowy:
Zalqcznik nr 1- formularz asortymentowo cenowy
Zal4cznik nr 2- zapotrzebowanie na uslugi ksero
Zal4cznik nr 3 - zbiorcze zestawienie wykonanych uslug

Wykonawca: Zamawiai4cy:



Zalqcznik nr 1 do umowy nr ...../PU/2078 z dnia .......

Rodzai uslugi Brutto
Cena za 1 stronq kopii,

w kolorze czarnym, w formacie A3 i A4
Foliowanie dokumentu A4

Bindowanie dokument6w + oprawa do 50
kartek

Bindowanie dokument6w + oprawa do
100 kartek

Bindowanie dokument6w + oprawa
powy2ei 100 kartek

Netto



Wzr5r

UMOWA NAJMU nr............,.

zawarta w dniu .....................w Suchej Beskidzkiej, pomigdzy:
Zespolem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z siedzibQ: 34-200 Sucha Beskidzka, ul
Szpitalna 22,
reprezentowanym przez :

Dyrektora Zespo I u .........................
zwanym dalej Wynajmuj4cym,
a

reprezentowan4 przez :

wlariciciela
zwanego w dalszej czg3ci umowl- Najemc4 o nastgpuj4cej treSci

s1
l. Wynajmuj4cy nieodplatnie uZytkuje budynek - blok " C " Szpitala Rejonowego
w Suchej Beskidzkiej, kt6rego wlaScicielem jest Powiat Suski.
2. Wynajmuj4cy moc4 niniejszej umowy oddaje. a Najemca bierze w najem lokal uzytkowy o
powierzchni 7,00 m2 poloZony w budynku opisanym w $l ust 1 .

Szkic sytuacyjny lokali stanowi zalqcznlk nr I
3. W wynajgtych pomieszczeniach Najemca bgdzie prowadzil punkt uslug ksero.
4. Przekazanie lokalu uzltkowego nastqpi na podstawie protokolu zdawczo -
odbiorczego stanowi4cego zal4cznlk nr 2 do niniejszej umowy.

s2
l.Najemca placii bEdzie Wynajmuj4cemu czvnsz rycz,ahowy w wysokoSci .....21 /slownie: .../
miesigcznie + VAf. Kwota czynszu obejmuje naleZnoSci zwi4zane z eksploatacj4 lokalu tj.:
centralne ogrzewanie, ciepla i zimna woda, Scieki, odpady, podatek od nieruchomoSci, itp., zgodnie
z kalkulacj4 sporzqdzan4 przy podpisywaniu umowy..
2.Czynsz najmu okreSlony niniejsz4 umow4, Najemca bgdzie placil miesiEcznie na podstawie
wystawionej faktury w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia, w kasie Wynajmujqcego lub
przelewem na konto Banku Sp6ldzielczego w Suchej Beskidzkiej nr 37 8128 0005 0000 0521 2000
001 0 z ustawowymi odsetkami w razie zwloki w platnoSci kt6rejkolwiek z faktur.
3.Ustalony czynsz podlega waloryzacji od 1 kwietnia ka2dego roku co najmniej o wskaZnik
waostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych ustalony prz.ez Prezesa GUS za rok ubiegly w
zaokr4gleniu do dziesigciu groszy',r gorE.
4.Czynsz moZe ulec zmianie:
a) z datE nowej regulacji cerl ptzez uslugodawc6w w zakresie energii elektrycznej, zimnej wody,
iciek6w, wywozu nieczystoSci stalych, sprzEtania i uslug telekomunikacyjnych.
b) w miesi4cu kwietniu ka2dego roku wg kalkulacji Wynajmuj4cego w zakresie centralnego
ogrzewania i cieplej wody.
Zmiana wysokoSci czynszu wynikajqca z ust. 3 i ust. 4 nie wymaga zmiany umowy

$3
Najemca zobowi4zany jest do dnia podpisania umowy do okazania Wynajmuj4cemu wszelkich
dokument6rzr, rej estracyjnych prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej , w szczeg6lnoSci
zariwiadczenia o wpisie do wlaSciwego rejestru przedsigbiorc6n , decyzjg o nadaniu nr NIP,
REGON a tak2e zezwolcfr na prowadzenie okreSlonej dzialalnoSci gospodarczej, je2eli przepisy
prawa przewidujq koniecznoSi ich uzyskania .



$4
Najemca zobowiqzany jest w czasie trwania umowy najmu do :

a/ dokonywania na wlasny koszt bieZ4cych remont6w lokalu niezbEdnych do utrzymania go w
dobrym stanie technicznym

b/ usuwania wszelkich szk6d powstalych z jego winy
c/ utrzymania lokalu i jego otoczenia, w tym powierzchni wsp6lnego uZytkowania, w nale2l,tym

stanie sanitarno - porzqdkowym.

$s
1. Najemca zobowi4zany jest do przestrzegania polecei.r Wynajmuj4cego odnoSnie usuwania
odpad6w z prowadzonej dzialalnoSci.
2. Wynajmujqcy zobowi4zany jest do przestrzegania
a) wymagafi Srodowiskowych , kt6re stanowi4 zalqcznlk nr 3.
b) zasad bhp i ppoz., kt6re stanowi? zal4cznik nr 4

s7
l.Pracownicy punktu ksero zobowi4zani s4 do ochrony danych osobowych zawartych w
dokumentacji medycznej ujawnionych w trakcie wykonywania uslug kserograficznych.
2.W przypadku naruszenia ust. 1 Najemca zobowi4zany jest do uiszczenia na rzecz Wynaj mujqcego
kwoty 20 000 zl (slownie: dwadzieScia tysigcy zlotych) tltulem kary umownej.
3.Wynajmuj4cy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyZszajEcego karg umown4
przewidzian4 w ust. 2 na zasadach og6lnych prawa cywilnego.

s8
l. Bez zgody Wynajmuj4cego, Najemca nie moZe dokonai remont6w . modemizacji i innych zmian
w wynajmor.r anym pomieszczeniu
2. W czasie trwania najmu Najemcg obciEZaj4 drobne remonty wynikaj4ce z Kodeksu Cywilnego
i innych obowi4zuj4cych przepis6w.

se
Bez zgody Wynajmuj4cego, wyraZonej w formie pisemnej pod rygorem niewa2noici
Najemca nie moZe przedmiotu najmu oddawai osobie trzeciej, oraz go podnajn,owai.

s10
Wynajmujqcy jest uprawniony do dokon),wania kontroli w lokalu w celu sprawdzenia czy Najemca
w spos6b nale2ny i prawidlowy w).wi4zuje sig z warunk6w umowy wraz z aneksami.

sll
l. Po zakoi.rczeniu umowy najmu Najemca winien znr6ci6 przedmiot najmu w stanie nie
pogorszonym w stosunku do stanu okreSlonego w protokole zdawczo - odbiorczym sporz4dzonym
przy zawarcitt umowy z uwzglgdnieniem normalnego zui,ycia a tak1e wykonanego remontu.
2. Rozliczenie stron zwiEzane z rozwiqzaniem umoury nastEpuje protokolarnie w terminie do 30 dni
od dnia rozwi4zania umowy.

s12
Wynajmuj4cy nie ponosi odpowiedzialnoSci za jakiekolwiek szkody w mieniu Najemcy
wniesionym do przedmiotu najmu, powstalych wskutek zdarzerl losowych i innych niezale2nych
od Wynajmuj4cego.

$6
Zaopatrzenie lokalu winno odbywa6 sig od strony zaplecza gospodarczego na poziomie S2 bloku

Punkt powinien by6 czynny od poniedzialku do pi4tku u,' godzinach od 7.00 do 1 5.00.
i w pierwszej kolejno6ci realizowa6 zlecenia ZOZ Sucha Beskidzka.



s13
Najemca ma obowiqzek pozostawiai wynajmowane pomieszczenia w stanie zapewniajqcym
bezpieczeirstwo obiektu i os6b w tym budynku przebywaj4cych, r,n, szcze96lnoSci pou,inny by6
zamknigte okna, drzwi lnaklucz,l , wylqczone urz4rJzenia elektryczne wymagaj4ce dozoru.

s14
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 , majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

$ls
Wszelkie ewentualne spory rozpozna\\,ane bgd4 przez S4d u,laSciwy miejscowo dla siedziby
Wynajmujqcego.

s16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy piscmnej pod rygorem niewa2noSci.

I
2

s17
Umowa niniejsza zostaje zawatl.a na czas okreSlony i obowi4zuje od do
Umowa moZe zoslat rozwi4zana w kaZdym terminie na podstawie porozumienia
stron.

3. KaZdej ze stron przysluguje moZliwo5i rozwi4zania umowy najmu za uprzednim trzy
miesigcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi4ca kalendarzowego.

4. Umowa moZe zostat rozwiEzana przez wynajmu.l4cego bez zachowania okresu wypowiedzenia ,
jeZeli Najemca :

a/ wykorzystuje lokal niezgodnie zjego przeznaczeniem okreSlonym w umowie
bl bez zgody Wynajmujqcego zmienll przezrLaczenie lokalu lub jego czgsci
c/ utrudnia korzystanie z innych lokali , o ile Wynajmuj4cy przynajmniej jeden raz upomnial

NajemcE z powod6w wymienionych powyZej
d/ nie przyj4l do stosowania zwaloryzowanych stawek czynszowych

$18
UmowE sporz4dzono w du,6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jcdnym dla kaZdej ze stron

Na.jemca: Wynajmuj4cy:



iloSd
stawka

jednostkowa rvarto(6

C. O. pow. m2 7,00 3,30 23.10

podgrzanie wody 2t 60 0.00

woda zimna +Scieki 10,89 0,00

energla 0,37 0,00

odpady komunalne 1,00 0.00

podatek od nieruchomoSci 12,00 14,'.70 14,70

czqSi rvsp6lna 0,00 0,00

odpady medyczne

sprz4tanie 0,00 1,90 0,00

ryczah za sprzgt 0,00 0,00 0 00
uZytkowanie gabinet6w
zabiegowych 0.00

20,00

0,00

suma oplat 3 7,80

CZ\'11S2 7.00 140.00

suma-czynsz ryczaltorv-v (nctto) 177,80

Kalkulacja wysokoSci ryczaltu (czynsz+media) dla pkt. XERO

0.00 6.00 0.00 I


