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Dotyczy :

Zapytania ofertowego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchei l3esk idzkiej

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

SPECYFIKACJA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sucha Ilcskidzka dnia 27 .02.2078r.

na wykonanic i montaz okna i drzwi przesuwnych aluminiowych

Kod Wsp6lnego Slownika CPY: 54422'1100-6, 44221.2'-10 6



I INFORMACIE OGOt,NE.

Zamawiai4cyz
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 / / w ww.zozsuchab eskidzka.p I

REGON: 00030441 5, NIP: 552-12 -7 4-352

Wykonawca powinien zapoznat siq ze wszystkimi rozdzialomi skladajqcymi siq na
sp e qfrka cj Q d o zapytonia ofertowe g o.

1,. Zapytanic ofcrtowc prowaclzonc jcst zgodnie z zasadami ko nkurcncyjn oici

2. Do ninicjszego zapytanic ofcrtowcgo nie stosuje sig przcpis6w ustawy Prawo
Zam6wieri I'ublicznych z. dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2077 r., poz.. 1-579).

II. USZCZEGOLOWIENIE PRZEpMIOTU ZAMOWIENIA I OBOWI42K6W WYKONAWCY.
l.Okre5lenie pEedmiotu zam6wicnia.
1.1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie i monta2:
- 1szt. okna aluminiowego i 1szt. drzwi przesuwnych aluminiowych w Stacji Dializ
- 4 szt. drzwi przesuwnych aluminiowych w Oddziale Urologicznym
Drzwi nalei,y wykonai zgodnie z z.ala,czonymi rysunkami stanowiAcymi zalqcznik nr 4 do
SIWZ.
7.2. Szczeg6lowy zakrcs prac okre6la przedmiar rob6t stanowi4cy zatEcznik nr 2 do SIWZ.
1.3. Wykonawca zobowi4zany jest do:

o wlaSciwego utrzymania i z.abczpieczenia terenu montaZu,
. wywozu gruzu i uporzqdkowania terenu montazu po zakoficzeniu rob6t na koszt

Wykonawcy,
. przestrzcganiazasadSrodowiskowych obowiqzuj4cych u Zamawiajqccgo,
. zapcwnicnia warunk6w bezpicczeristwa bhp i ppo2., zgodnie z wymogami

obowiqzulqcymi u Zamawiajqccgo, okre6lonymi w $ 7 projektu umowy.
1.4. Koszty zuiytych mcdi6w w trakcic realizacji zadania [energia clcktryczna, woda)
ponosi Zamawiajqcy.
1.5. Odbi6r prac nastApi na postawie protokolu koricowego podpisane przez Wykonawcq
oraz osoby wskazane przez Zamawiai4cego [m.in. Kierownika Dzia]u Remontowo-
Budowlanego, Inspektora Nadzoru Rob6t Budowlanych]
2. Termin wykonania zam6wienia.
Prace okre6lone w pkt. 1 muszq byi wykonane w terminie do 30 dni od daty podpisania
umowy.
3. Cena oferty,

. Cena oferty winna uwzglqdnii wszystkie zobowiqzania i winna byt podana w
zlotych polskich fl']LN) cyfrowo i slownie.
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Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty i skladniki
zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia. Cena mo2e byd tylko jedna i nie
podlega ona zmianie przez okres wa2no6ci oferty.
Cenq oferty stanowi suma warto6ci wszystkich jej element6w. Ceny powinny
zawierai w sobie ewentualne upusty oferowane przez, WykonawcA.

UWAGA: Cona ofcrty i warto5d podatku od towar6w i uslug oraz inne wartoSci wykazane w
Iiormularzu conowym - naleiry przedstawii z dokladno3ciq do dw6ch mieisc po przecinku
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrqglania liczb [zgodnie z $ 9 usL 6 Rozport4dzenia
Ministra Finans6w z dnia 25 maja 2005 r. w sprawic zwrotu podatku niekt6rym podatnikom,
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowlrvania oraz listy
towar6w i uslug do kt6rych majq zastosowania zwolnienia od podatku od towar6w i uslug [Dz. U. nr
95poz.79B).
4. Warunki platno5ci - przelew min. 60 dni.
5. Gwarancia
5.1. Wykonawca udzicli gwarancji:
- na wszystkie wykonane prace - min. 2 lata
- na okno i drzwi - min. 2 lata.

III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. 0fertg nalcLy zloiyt w zamkniqtej kopercie. Kopcrta powinna by6 zamkniqta w spos6b

gwarantujqcy zachowanie w poufnosci joj zawartojci oraz zabezpieczajqcy jej
nicnaruszalno6t do terminu otwarcia ofcrt. Koperta powinna byd zaadresowana
wcdlug poni2sz0go wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6I, OPITJKI ZI]ROWOl'NE]

DZIAL ZAMOWILT.I PUgI,ICZNYCI I

34-200 SUCHA BUSKIDZKA, ul. Szpitalna 22
oFERTA W POSTIPOWANIU NA:

Wykonanie i montai okna i drzwi przesuwnych aluminiowych
Nr sprawy: 2O2.Y.01.0/DZP /70/PU /18

Nie otlvierai przed 28.03.2018 r. godz. 11:00*

I)ostarcz i do Sekretariatu blok C, I tro

xw prl2drlk lDit ) tntttittt tklalottta aJerl tu/ea upia,'oLo ,taJV1,) l*//ttt/tl]) /tt/l
2. Zaleca siq,Zeby pierwsza strona oferty zawierala :

a) lqcznq liczbq stron oferty,
b) spis zawarto6ci koperty tj. spis tre3ci z.awieraj4cy wykaz zloionych dokument6w

z podaniem nr strony na kt6rej dany dokumcnt sig zna.jduje.
3.Wymagania og6lne

Kazdy z Wykonawc6w sklada tylko iednq ofertQ i podaje tylko iednE cenQ.
Ofertq zloiry( naleZy na Formularzu ofcrty [wz6r [ormu]arza oferty stanowi
zalqcznik nr 1 do SIWZJ. Do oferty nalci.y zalqctyt. wypetniony przedmiar (wg
zalqczonego wzoru - zal4cznik nr 2 do spccyfikacji)

a)
b)

/



Oferta nie mo|e zawierat. postanowiefi odbiegaj4cych od SIWZ.
Oferta powinna byi podpisana przez Wykonawcq.
Gdy mowa jcst o podpisie Wykonawcy nale?y przez to rozumied podpisy
zloLone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciEgania w jego imieniu zobowiqzan, zgodnic z wymaganiami
ustawowymi lub umocowanc fpe]nomocnikJ do sk]adania oiwiadczefi woli w
imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocic objgtym niniejszym
postqpowaniem.
Wszystkie dokumcnty (zalqczniki) powinny by(. zloione w formie oryginalu Iub
kserokopii poSwiadczoncj ta z,godnot(. z oryginalem przez Wykonawcq.
Po6wiadczenie za zgodnoii z oryginalem oznacza umieszczenie na kserokopii
dokumentu klauzuli ,,za z,godnol( z oryginalem" i podpisu osoby uprawnionej
lub umocowanej. Za niedopuszczalne uwa2a siQ potwierdzenie za zgodnoii z
oryginalem kserokopii dokumcntu przez radc1 prawncgo lub adwokata, jeieli
nic posiada on stosowncgo pclnomocnictwa udzicloncgo przcz Wykonawcg do
tcj czynnoSci w ninicjszym postqpowaniu.
Jc2eli ofertq sklada i podpisujc pelnomocnik, do oferty nalei.y dolqczyt
stosownc pclnomocnictwo, jc2cli umocowanic do zlo2enia ofcrty nie r+ynika z
innych dokumcnt6w dolqczonych do oferty. Wskazanc pclnomocnictwa nale2y
dol4czyt. w oryginale Iub kopii podwiadczonej za zgodno!;t. z oryginalem przez
notariusza.

hl Wykonawcy dzialajqcy wsp6lnie - pelnomocnictwa:
- JeZeli ofertq sklada kilku Wykonawc6w dzialajqcych wsp6lnic, obowi4zani sq oni
ustanowii wsp6lncgo pclnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o
udziclcnic zam6wicnia publiczncgo albo reprezentowania w postQpowaniu i
z-awarcia umowy w sprawic zam6wienia publicznego. Do niniejszego
pelnomocnictwa stosuje sig w s zcz.eg6lnoici przepisy Rozdzialu 2 Dzialu VI Tytulu
IV Ksiqgi I ustawy z dnia 23 kwietnia7964 r. Kodeks cywilny (D2.U.7964 nr 16 poz.
93 ze zm.).
- Pelnomocnikiem mo2e byi jeden z Wykonawc6w dziala.i4cych wsp6lnic lub osoba
trzecia (np. pracownik jedncgo z Wykonawc6w).
- leieli pclnomocnikiem pozostalych Wykonawc6w jcst Wykonawca bqdqcy osobq
prawnE to moTc on dzialat zgorJnia z ujawnionymi w dokumentach rcjestrowych
zasadami rcprczcntacj i.

4. Oferty czq6ciowc.
Nie dopuszcza siq skladania ofert czq(ciowych.

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

6. Tajemnica przedsiqbiorstwa
a) Wykonawca ma prawo nio p62niej niZ w terminie skladania ofert zastrzec

informacjc, kt6re stanowiq taiemnicq przcdsigbiorstwa w rozumieniu
przcpis6w o zwalczaniu nieuczciwcj konkurencli , i.e nie mogq byi one
udostqpniane oraz musi wykazat, i2 zastrzei.onc informacjc stanowie
tajemnicq przedsigbiorstwa. Tajemnice przedsigbiorstwa stanowiE
informacjg nie ujawnione do informacji publicznej, techniczne,
technologiczne , organizacyjne i inne maj4ce wartoSi gospodarcza, co do

c)
d)
e)

0
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kt6rych przedsigbiorca podj4l dzialania, co do zachowania tajemnicy. Brak
wykazan ia, ii zastrze2one i nformacj e stanowi4 ta,emnicQ przedsi gbiorstwa
spowodu.ie brak skutecznoSci zastrze2enia z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo
zam6wicri publicznych.

b) Informacje te powinny byf umieszczone w osobnej wewnqtrznei kopercie,
odrgbnie od pozostalych informacji zawartych w ofercie. Strony nale2y
ponumerowa6 w taki spos6b, aby umo2liwid ich dopasowanie do pozostalej
czg(ci ofert (nale2y zachowai ci4gloS6 numeracji stron oferty).

c) Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za ujawnicnie informacji, co do
kt6rych wykonawca nie podjEl dzialafi, o kt6rych mowa w punkcie
powyzszym, a takie za ujawnienie informacji, w odniesieniu do kt6rych
obowiqzek ujawnienia wynika z przepis6w prawa, wyrok6w sqdowych lub
decyzji organ6w administracji, niezale2nie od podiqcia przez wykonawcg
dzialah, o kt6rych mowa w punkcie powyiszym.

IV. ZASADY OCENY OFERT.
1. Kryteria oceny ofcrt oraz wyb6r naikorzystnieiszei oferty

1. fedynym krytorium oceny ofert bqdzie cena., tj. cena = 100%.
Z. Zamawiajqcy uzna 7,a najkorzystniejsz4 i wybicrze ofertg o najniZszel cenie, kt6ra

spclnia wszystkie wymagania okre6lone w Opisic przedmiotu zam6wienia.
3. Cena podana przez Wykonawcq nie bgdzie podlegala zmianie w trakcie realizacii

zam6wienia.
K toriunr occn

Ccna

3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zam6wienia.
Zamawiai4cy udzicli zam6wienia oferentowi, kt6rego oferta :

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

V IA/APIINI'I I IIq'I'AI FI\IIA I{TrrDF Fna wlrllnu/anTnNF nn I ltunt^/v
1. Zamawiajqcy podpisze umowQ z Wykonawcq, kt6rego oferta wygra postQpowanie

po przcslaniu zawiadomicnia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Treit. umowy zgodna bqdzie z tre6ciq wzoru umowy, stanowi4cym zalqcznik nr 3 do

niniejszej specyfikacji z uwzglqdnieniem treSci wybranej oferty.

VI. MIEISCE SKT,ADANIA OFERT.
l.Ofertq w zapieczQtowanej kopercie opatrzone1 napisami jak w pkt. I niniejszej Specyfikac.li

Ranga Spos6b oceny
100 o/o Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczcg6lnych kryteri6w.
a) Cena ofcrty Cn x 100 ptk. = C

CK
gdzie: Cn - najniZsza cena zloLona w caio5ci zam6wicnia

Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

I "oa.oaorct
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nale|y zlo2yt do dnia 28.03.2018r. do godz. 100Oy7 Sekretariacie Zcspolu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Ileskidzkiej ul. Szpitalna 22.

2. Oferta zloi,ona po terminic zostanic zwr6cona oferentowi bez otwarcia.

A
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.
Oferent mo2e zwracaf siq do Zamawiaj4cego o wyjaSnienie dotyczqce wszclkich
wEtpliwoici zwiqzanych z SIWZ, spos6b przygotowania i zloienia oferty kierujqcswoje
zapytania na pi(mie.

Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowa2nieni sq:
l.Sabina Steczek fax.(033) 872-37-11, w godz.9.00-13.00
2 Agnieszka Hajdyla, Agnicszka l)ajcrska - fax.[033) 872-37-L1. w godz. 9.00-13.00
Wszelka korespondencjg dotycz4cqw /w postqpowania nale2y kierowai do Sekretariatu
ZOZ-I w godz.. 7 .O0 - 7 4.45.

I/III TD\/f,I IA/D R fl ANTFNIA FIA/trI\ITI I A I I\IVTlr TMIAN IA/ (IIA/7

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofcrt zamawiajqcy
moze zmodyfikowai trc66 dokumenttiw skladajEcych siq na SIWZ.
O ka2dej zmianie z.amawiajqcy zawiadomi niezwlocznie kaZdego uczcstnika postgpowania.

IX. ROZTRZYGNIECTE POSTEPOWANTA
1. Analiza ofert zostanic przcprowadzona przez powolany zesp6l.
2. ZamawiajEcy moie w toku badania i oceny ofert 24dai od Oferent6w wyja(nieri

dotyczqcych tre6ci zlo2onych ofert, w tym dokument6w potwierdzaj4cych podane
w ofertach informacje.

3. Oferta nie spelniaj4ca wymagaf ninicjszego zapytania, w szczeg6lno6ci formalnych
(zloLona po terminie, niekompletnal lub merytorycznych (zwlaszcza nie bqd4c4 ofertq
w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego) albo zawierajEca inne rozpoznane wady
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4, Zamawialqcy nic przcwiduje procedury odwolawczej.
5. Z tytuiu odrzuccnia ofcrty Wykonawcom nie przysluguj4 Zadne roszczenia przcciw

Zamawiajqcemu.
6. Po rozslrzygniqciu postqpowania jcgo wyniki zostan4 przekazanc wszystkim

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

wskazanym przez, Tamawiajqcego terminie, Zamawiajqcy m oie wyhrat
najkorzystniejsza spoS16d pozostalych ofert

Zal4czniki do SIwzl
- formularz ofertowy- zalAcznik nr 1

- prz edmiar - zalacznik nr 2

- projekt umowy - zalqcznik nr 3
- rysunki z opisemt- zal4cznik nr 4
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Nazwa Wykonawcy:
Adres [siedzibaJ
Wykonawcy:

Wojew6dztwo:

REGON:

Osoba do kontaktu

Telefon:

fax

e-mail:

Zalqcznik nr 1do SIWZ

OFERTA

l)la Zcspolu Opieki Zdrowotnej w Suchcj Ileskidzkiej
dotyczy: postgpowania o udztelenic zam6wicnia publicznego na

Wykonanie i montaz okna i drzwi przesuwnych aluminiowych

Oferu.iemy wykonanie przcdmiotu zam6wienia za ccnQ:

WartoSt netto: WartoSd brutto:

zl zl

WartoS6 oferty nctto (slownie)

Wartoii oferty brutto [s]ownie)
Wykonawca udzicla gwarancji:

. na wszystkic wykonane prace ( min.2lata) -.

1. Oiwiadczamy,2e termin platno6ci wynosi 60 dni.
2. 06wiadczamy, i.e zam6wienie zrealizujemy w terminie do 30 dni od daty podpisania

umowy.
3. Oiwiadczamy, i.e zapoz.nah{my siQ ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia

wraz. z jej zalEcznikami i nie wnosimy do niej zastrze|eh oraz,2e zdobyli6my
konioczne informacje do przygotowania oferty.

INIP: I

I

I

na okno idrzwi [min.2lata) -.............



4. OSwiadczamy, z,e zapoznali6my siq z tre6ciq zalqczonego do specyfikacji wzoru
umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiajqcym umowq
sporzqdzonE na podstawie tcgo wzoru.

5. Dane do umowy:

Czytelny podpis Wykonawcy

a) 0soba(y), kt6re bgdq zawieraly umowq ze onawcy:

lmiq i nazwisko:

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

Imiq i nazwisko: Stanowisko: tel/ fax/ e-mail:

c) Nr rachunku bankowego do rozliczeri pomigdzy ZamawiaiEcym a Wykonawcq:

Nazwa i adres banku: Nr rachunku:



tol. ur. r,
Pzedmiar rob6t do kosztorysu inwest mgnta2u drzwi pzgsuwnych i kna alumin w szpitalu w Suchej Besk - 2018 rok

Lp. Podst Opis lwyliczenia l.m. Poszcz Razem

1 KNR O-19

1024-06
Monta2 drzwi aluminiowych jednoskzydlowych (oscieinice szer. skzy-
d6l, gr. min.5 am igl. 12 cm) - oddzial urologiczny istacja dializ
2.2' 1.3'2+2.2' 1.2' 2+2.2' 1' 1

m2

mz 13 200
RAZEM 13.200

2 KNR O-t 9
1024-05

Monta, okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2

3.88'1.8

m2

m2 6 984
RAZEM 6.984

Nom6 PRO WsBja 4 01, M.zoc 2003 I Licmla 37337 dla User





Zalqcznik nr 3 do SIWZ
UMOWA /PU/IB

zawarla w dniu _-.201B r
pomiqdzy:

Zespolem Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei przy ul. Szpitalnei 22,
Regon: 000304415, NII,: 552-12 -7 4-352,
zwanym dalcj w trc6ci umowy ,,Zamawiaj4cym", w imicniu ht6rego dziala:

Lek. Marek I'laber - l)yrektor Zespolu
a

Firma-
z siedzihe

NIP: R.eson:
zwanq dalej w tre6ci umowy,,Wykonawcq", w imieniu kt6rej dziala:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy zlozonaj w zapytaniu ofertowym na:
,,Wykonanic i monta2 okna i drzwi przesuwnych alumionowych" [znak:

ZOZ.V.010 /DZP /10 /PU /1,8) prowadzonym przez Zamawiajqcego, zostala zawarta umowa o
nastgpujqcej tre(ci:

s1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiqzuje siq do dostawy i monhZu:
- 1 szt. okna aluminiowego i 1szt. drzwi przesuwnych aluminiowych w Stacii Dializ,
- 4 szt. drzwi przesuwnych aluminiowych w Oddziale Urologicznym
zgodnie z zalqczonymi rysunkami i ich opisami.
2. Szczeg6lowy zakres prac jest okreSlony w kosztorysie ofertowym stanowiecym

zalqcznik nr 1do niniejszej umowy.

52
WARTOSC UMOWY

1. Strony uzgadniajal warto6i umowy:
nctto: .......................... zl

..1

slownic
(

(
brutto: .......................... zi

..........)

slownie



s3
WARUNKI PT,ATNOSCI

Zamawia)4cy przcka2c nalcZno(i przclewem na konto Wykonawcy, po zrcalizowaniu
dostawy i monta2u przcdmiotu umowy, w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury
przez Wykonawcq.

s4
WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

1. Prace okre(lone w $1 musz4 byi wykonane w terminie do 30 dni od daty podpisania
umowy.

Z. Zamawiaj4cy vuyznaczy termin i rozpocznie odbi6r przedmiotu zam6wicnia w dniu
zakoficzenia prac.

3. Zamawiajqcy zastrzcga sobie prawo do kontroli sposobu wykon),wania prac w trakcie
ich prowadzcnia.

4. feieli w toku czynno(ci odbioru zostanq stwierdzone wady nadajqce siq do usuniqcia, to
Zamawiajqcy moie odm6wi6 odbioru do czasu ich usunigcia.

5.W przypadku usuniqcia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowi4zany jest do
zawiadomienia Inspcktora Nadzoru ZamawiajEcego celem odbioru ich wykonania.

6. Zamawialqcy moZc podjq6 dccyzjq o przcrwaniu czynno6ci odbioru, jc6li w czasie tych
czynno6ci ujawniono istnienie takich wad, kt6rc unicmo2liwiajq u2ytkowanic
przedmiotu umowy zgodnic z przcznaczcniem, ai do czasu usunigcia tych wad.

7. 0dbi6r prac nastqpi na postawic protokolu kohcowego podpisanego przez Wykonawcg
oraz osoby wskazane przez Zamawiajqccgo Im.in. Kierownika Dzialu Remontowo-
Budowlanego, Inspektora Nadzoru Rob6t Budowlanych)

8. Wykonawca udzieli gwarancji:
o na wszystkie wykonane prace -

. na okno idrzwi -

2. Wykonawca zobowiqzany jest do:
a) wla5ciwego utrzymania i zabcz.pieczenia tcrcnu montaiu,
b) wywozu gruzu i uporzqdkowania terenu monta2u po zakoficzeniu rob6t na

koszt Wykonawcy,
cJ przestrzegania zasad :irodowiskowych obowiEzujEcych u Zamawiaj4cego

zgodnie z zalqcznikicm nr 2 do umowy.
3. Koszty zu2ytych medi6w w trakcie realizacji zadania (energia elektryczna, woda), -

ponosi Zamawiajqcy,

ss
WARUNKI REKLAMACII

1. Wykonawca gwarantuje, 7c przcdmiot umowy jest wolny od wad.
2. W przypadku stwierdzenia wad jakoSciowych T,amawiaj4cy niezwlocznie

powiadomi Wykonawcq oraz prze(le protok6l reklamacyjny. Wykonawca tozpatrzy
reklamacjq i udzieli na ni4 odpowiedzi w ciagu 7 dni od jej otrzymania.



S6
KARY UMOWNE

1. Dostawca zobowiqzany jest do zaplaty kar umownych w wysokoSci
a) 0,2o/o warto6ci brutto towaru nie dostarczonego w tcrminic, za kazdy dziefi zwloki

realizacji przedmiotu umowy jeZeli niezrealizowanic czq5ci umowy nast4pilo z winy
Dostawcy.

b) 5% warto6ci brutto niezrealizowanej czq6ci umowy w przypadku niewykonania
umowy z winy dostawcy

2. W przypadku gdy warto6i szkody przewyisza warto:ii kary umownej Zamawiaiqcy
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach o96lnych.

s7
wsp6r,pRACA w zAKREstE BpH i ochrony p.pO2.

1. Wykonawca zohowiqz,any jest do podjgcia poni2szych dziala6, celem przestrzegania
obowi4zui4cych wymagarl bezpieczeristwa pracy:
a) Przed rozpoczqcicm zlcccn ia:

- podpisa6 protok6l wsp6idziatania w dziale BHP ZOZ Sucha Beskidzka
- uzyskai w Dziale BIII, ZOZ Sucha Beskidzka instruktaZ w zakresie zagro2efi

bezpieczehstwa i zdrowia dla wlasnych pracownik6w Ipracownik6w
podwykonawc6w).

b) W trakcie realizacji zleccnia Wykonawca zobowi4zany jest wykonywaa pracq
zgodnie z obowiqzujqcymi przcpisami prawa, w tym zgodnie z podpisanym
protokolcm wsp6ldziatania.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoii wobec os6b trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwiqzku z prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca zobowi4zany jcst uczestniczyi w spotkaniach koordynaryjnych zwolanych
przezZamavnajqcego.

4. Strony postanawiaj4,2e obowiqzujEcq.ie form4 odszkodowania se kary umowne.

sB
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wyklucza siQ takie zmiany umowy, kt6re bylyby niekorzystne dla ZamawiajEcego.
2. Wszelkic zmiany i uzupelnie,nia niniejszej umowy wymagajQ formy pisemnej pod

rygorem niewa2no(ci.

se
L. Wykonawca nie moZe przcnie6i wierzytelno6ci na osobq trzeciqbez zgody

podmiotu tworzECego wyra2onej w formie pisemnej pod rygorem niewaino6ci
zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o dziatalnoSci leczniczej.

2. Wyklucza siQ stosowanic przcz strony umowy konstrukcji prawncj, o kt6rej mowa
w art.S1B Kodcksu Cywilnego (w szczeg6lno6ci Wykonawca nie moZe zawrze(
umowy porgczenia z podmiotcm trzecimJ oraz wszelkich innych konstrukcji
prawnych skutkuj4cych zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela.

3. Naruszenie zakazu okre6lonego w ust.2., skutkowad bqdzie dla Wykonawcy
obowiqzkiem zaplaty na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w wysoko3ci



spelnionego przez osobq trzeciq (wiadczenia.

s10
W sprawach nieuregulowanych ninicjszq umow4 maj4 zastosowanic przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z 08.03.2013r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych.

s 11
Wszelkie spory pomiqdzy stronami mogqce wyniknEi z realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane bqdqprzez S4d wia6ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

s12
Umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jcdnym dla ka2dej ze
Stron.

Wykaz zalEcznik6w do umowy:
- Kosztorys oferto\4}., - zal4cznik nr 1

- Zasady Srodowiskowe- zatqcznik nr 2

Wykonawca Zamawiai4cy:



Zal4cznlk nr 2 do umowy nr...../PU /18

Zasady Srodowiskowe

Uprzejmie informujemy, 2e w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zostal
wdro2ony i iest utrzymywany System Zarzqdzania Srodowiskowego zgodnie z normE
ISO 14 001: 2015 i w zwiqzku z tym prosimy:

1. Przestrzegai wymagaii prawnych w zakresie podpisanej umowy z Zespolem 0pieki
Zdrowotnej w Suchej Ileskidzkiej

2. Minimalizowat zuiycre no(nik6w energii i surowc6w naturalnych podczas realizac)i
umowy

3. Minimalizowa6 iloS6 wytwarzanych odpad6w
4. Segregowai odpady i przekazywa(. je uprawionemu podmiotowi zgodnie z

obowiazujEcymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie
5. Umo2liwii Inspektorowi Dzialu Remontowo - Gospodarczego lub Asystentowi

Dyrektora d/s 1'echniczno - IJksploatacyjnych przeprowadzenie kontroli co do
postqpowania na zgodnoSi z przyjgtymi zasadami (rodowiskowymi

Zabrania siq:
1. Wwozid na teren ZOZ jakichkolwiek odpad6w
2. Skladowai substancje lub ich mieszaniny w spos6b mog4cy zanieczyicii: powietrze

atmosferyczne, wodq i glebq
3. My6 pojazdy na tercnie ZOZ
4. Spalai odpady
5. Wylewai substanclc lub ich mieszaniny do glcby lub kanalizacji deszczowej.

W sytuacjach w4tpliwych naleZy zwracat siq do Pelnomocnika ds. Zintegrowanego
Systemu Zarz.Edzania Jako(ciq i Srodowiskiem (l pigtro, pok6j nr 120).

Wyl<onawca Zamawiajqcy
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