
Zesp6I Opieki Zdrowotne j

w Suchel Beskidzkiei
ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y.0l0 /DZP /lt/PU /18 Sucha Beskidzka dnia 0 2.0 3.2 018r.

SPECYFIKACJA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy :

Zapytania ofertowego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiei

na:

na uslugi:
,,Gwarancyjnego utrzymanie w ruchu kotlowni w Suchej Beskidzkiej, Makowie
Podhalariskim i Jordanowie."

kod CPV: 500000005, 505311007



I. INFORMACIE OGOLNE.

Zamawiaiqcy:
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-31-oO
FAX: (033) 872-31-1r

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
htrp / / www.zozsuchabeski dzka.pl

REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352
Wykonawca powinien zapoznot siQ z.e wszystkimi rozdzialami skladojqcymi siq na
specyfikacjq do zapytania ofertowego.

1-. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konku rencyjnosci.
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje sie przepis6w ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017 r., poz. 1,57 9).

II. USZCZEG6LOWIENIE pRZEpMIOTU ZAM6WTENIA I OBOWI4ZK6W
WYKONAWCY.
l.Okre6lenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest prowadzenia uslug serwisowych utrzymania w ciEglej
sprawno6ci ruchowej kotlowni w:

- Kotlownia w Szpitalu w Suchej Beskidzkie [kotly parowe i wodne)
- Kotlownia wodna w Szpitalu w Makowie Podhalafiskim
- Kotiownia wodna w DPD w .f ordanowie.

Plan rzut6w kotlowni z opisem zostal umieszczony na stronie internetowe.j w plikach
PDF { ZOZ1,, ZOZ2, ZOZ3).
W zwiqzku z prowadzonq modernizaciE kotlowni w Suchej Beskidzkiej, Zamawialqcy
zasttzega sobie prawo do zmniejszenia ilo6ci koti6w objqtych serwisowaniem. W
zwi4zku z powyiszym zmniejszeniu ulegnie warto66 umowy. Zmiana wysoko6ci
wynagrodzenia poprzedzona bqdzie negocjacjami podjqtymi pomiqdzy stronami
umowy.
2. Gwarancyine utmymanie obeimuie:

1. Raz w roku kompleksowy przegl4d [zakoiczony protokolem odbioru) w/w
kotlowni, w sklad kt6rego wchodzi:
. Czyszczenie kom6r paleniskowych koti6w
. Czyszczenie i konserwacja palnik6w
. Regulacja palnik6w z analiz4 spalin
. Kontrola i regulacia automatyki kotlowni
o Kontrola instalacji gazowych kotlowni zgodnie z Prawem Budowlanym

2. Raz na kwartai kontrola spalania palnik6w (zako(czona protokolem odbioruJ z
ich regulacj4 i analiz4 spalin.

3. Raz na miesiqc kontrola pracy kotlowni, zakonczona wystawieniem Karty Pracy.
4. W przypadku wystqpienia awarii interwenc.jq w czasie nie przekraczajqcym 1,2

godzin od zgloszenia.
5. Dostawq niezbqdnych czqSci zamiennych po uzgodnieniu koniecznoSci wymiany r

c

koszt6w.
6. Przygotowanie urz4dzefi kotlowni do badafl UDT.
7. 0becno56 przedstawiciela Wykonawcy przy badaniu UDT.

,ti.l:. ,



3. Czas trwania umowy do 30,04.2019r.
4. Cena oferty.
4.1. Spos6b wyliczenia ceny oferty

o Cena oferty winna uwzglqdni6 wszystkie zobowi4zania i winna byd podana w
zlotych polskich (PLNJ cyfrowo i slownie.

. Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty i skladniki
zwi4zane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia. Cena mo2e by6 tylko jedna i nie
podlega ona zmianie przez okres wa2noSci oferty.

r CenQ oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej element6w. Ceny powinny
zawierai w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcq.

UWAGA: Cenq oferty i warto6i podatku od towar6w i uslug oraz inne warto6ci wykazane
w Formularzu cenowym (za!4cznik nr 1J - nale2y przedstawii z dokladno6ciE do dw6ch
mieisc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokr4glania liczb (zgodnie z $ 9
usL 6 RozporzAdzenia Ministra Finans6w z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku
niekt6rym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich
pzechowywania oraz listy towar6w i uslug do kt6rych majq zastosowania zwolnienia od
podatku od towar6w i uslug (Dz. U .nr 95 poz.799).
5.Warunki platno6ci - przelew (min. 60 dni).
III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertg naleLy zlo?.y(. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byd zamkniqta w

spos6b gwarantujqcy zachowanie w poufno6ci jej zawarto6ci oraz zabezpieczajqcy jej
nienaruszalno5i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana
wedlug poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZlAi. ZAM6WTEN pUSLTCZNyCU

34-200 SUCIIA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTEPOWANIU NA:

Swiadczenie uslug gwarancyjnego utrzymania w ruchu kotlowni
w Szpitalu w Suchej Beskidzkiei, Makowie Podhalariskim i fordanowie

Nr sprawy: ZOZ.V.O70 /DZP /17/PU /78
Nie otwierai przed 04.04.2078 r. godz. 11:00*

Dostarcz 6 do Sekretariatu blok C tro

pr1,padfu l1zidrt1 lomtn .tkladd id aJir/ naha. vpitac, olttwitli/qL1 kktkdlr, lemin

2. Zaleca sig,2eby pierwsza strona oferty zawierala:
a) iEcznq liczbQ stron oferty,
bJ spis zawartoSci koperty t,. spis tre6ci zawierajqcy wykaz zloionych

dokument6w z podaniem nr strony na kt6rel dany dokument siq znaiduje.
3.Wymagania o96lne

a) Kaidy z Wykonawc6w sklada tylko jednq ofertq i podaje tytko jednE cenq.
b) Ofertg zlo2yt nale2y na formularzu oferty (wz6r formularza oferty stanowi

zal4cznik nr 1 do SIWZJ, oraz dokumenty potvvierdzaiqce uprawnienia
pracownik6w firmy do wykonywania uslugi.
0ferta nie moIe zawierat. postanowief odbiegajEcych od SIWZ.

c) 0ferta powinna byt podpisana przez Wykonawcq.
dl Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy nale2y przez to rozumiei podpisy

zloLone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w

I
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obrocie prawnym i zaciEgania w iego imieniu zobowiqzafi, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi lub umocowane (pelnomocnikJ do skladania
o6wiadczeri woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w
przedmiocie obietym niniejszym postepowaniem.

e) Wszystkie dokumenty (zalqczniki) powinny by( zloione w formie oryginalu
lub kserokopii po6wiadczonej za zgodnoi( z oryginalem przez Wykonawcg.
Po6wiadczenie za zgodnoi(. z oryginalem oznacza umieszczenie na
kserokopii dokumentu klauzuli ,,za zgodnoit. z oryginalem" ipodpisu osoby
uprawnionei lub umocowanej. Za niedopuszczalne uwa2a siq potwierdzenie
za zgod,no!;( z oryginalem kserokopii dokumentu prz.ez. radcq prawnego lub
adwokata, je2eli nie posiada on stosownego pelnomocnictwa udzielonego
przez Wykonawcq do tei czynnoSci w niniejszym postqpowaniu.

0 JeZeli ofertq sklada i podpisuje pelnomocnik, do oferty nale?y dolqczy(
stosowne pelnomocnictwo, je2eli umocowanie do zlo2enia oferty nie wynika
z innych dokument6w dolqczonych do oferty. Wskazane pelnomocnictwa
nale2y dol4czy6 w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno(;t. z
oryginalem przez notariusza.

gl Wykonawcy dzialaj4cy wsp6lnie - pelnomocnictwa:
- le2eli ofertq sklada kilku Wykonawc6w dzialajqcych wsp6lnie, obowi4zani sq
oni ustanowii wsp6lnego pelnomocnika do reprezentowania ich w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego albo reprezentowania w
postQpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Do
niniejszego pelnomocnictwa stosuie siq w szczeg6lno6ci przepisy Rozdzialu 2
Dzialu VI Tytulu IV Ksiqgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 1964 nr 76 poz. 93 ze zm.).
- Pelnomocnikiem mo2e by6 jeden z Wykonawc6w dzialajqcych wsp6lnie lub
osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawc6w).
- f e2eli pelnomocnikiem pozostalych Wykonawc6w.jest Wykonawca bQdEcy
osobq prawnE to mo2e on dzialad zgodnie z ujawnionymi w dokumentach
rejestrowych zasadami reprezentac,i.

4. Oferty czq5ciowe.
Nie dopuszcza sig skladania ofert czqSciowych.

5. 0ferry wariantowe.
Nie dopuszcza sig skladania ofert wariantowych.

6. Ta jemnica przedsigbiorstwa
a) Wykonawca ma prawo nie p62nie.i ni2 w terminie skladania ofert zastrzec

informacje, kt6re stanowiq taiemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,2e nie mogq byd one
udostqpniane oraz musi Wkazat., i2 zastrzeZone informacje stanowiq
taiemnicq przedsiqbiorstwa. Tajemnice przedsiqbiorstwa stanowiq
informacjq nie ujawnione do informacji publicznej, techniczne,
technologiczne, organizacyjne i inne majEce warto6d gospodarcza, co do
kt6rych przedsigbiorca podjql dzialania, co do zachowania tajemnicy. Brak
wykazania, iL zastrzezone informacje stanowiE taiemnicQ
przedsiQbiorstwa spowoduie brak skutecznoSci zastrze2enia z art. B ust. 3
ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

bl lnformacje te powinny by6 umieszczone w osobne.i wewnqtrznej kopercie,
odrqbnie od pozostalych informacji zawartych w ofercie. Strony naleZy

\



ponumerowai w taki spos6b, aby umo2liwi6 ich dopasowanie do
pozostalej cze6ci ofert (nale2y zachowa6 ciqglo66 numeracji stron ofertyJ.

c) Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za ujawnienie informacji, co
do kt6rych wykonawca nie podj4l dziala6, o kt5rych mowa w punkcie
powyzszym, a takie za u.jawnienie informacji, w odniesieniu do kt6rych
obowiqzek uiawnienia wynika z przepis6w prawa, wyrok6w s4dowych lub
decyzji organ6w administracji, niezaleZnie od podjqcia przez wykonawcg
dzialafi, o kt6rych mowa w punkcie powy2szym.

IV. WYMAGANIA WSTEpNE STAWIANE WYKONAWCOM.
Uprawnienia pracownik6w firmy do wykonywania czynno6ci serwisowych urzqdzeit
objqtych gwarancyjnym utrzymaniem w ruchu.
V. ZASADY OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert oraz wyb6r naikorzystniejszej oferty
1. Jedynym kryterium oceny ofert bqdzie cena., tj. cena = 100%0.
2. Zamawiajqcy uzna za na)korzystniejszE i wybierze oferte o najnizszei cenie, kt6ra

spelnia wszystkie wymagania okreSlone w 0pisie przedmiotu zam6wienia.
3. Cena podana przez Wykonawcq nie bqdzie podlegala zmianie w trakcie realizacii

zam6wienia.
Ran

Cena 100%
Spos6b oceny

Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
a) Cena oferty Cnx 100 otk. =Cxranga

CK

gdzie: Cn - najni2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego Wykonawcy
C - ilo36 punkt6w uzyskanych przez Wykonawcg

3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zam6wienia.
Zamawia.jEcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ
- zostala uznana za naikorzystniejszq w oparciu o podane

RFnA WppOrl/anTnNIF
kryteria wyboru.
N I IMrlIiVVI/I IA/A D I II\I I TI(TAI EI\IIA I''T'NDF

1. Projekt umo\ 0/ - zalqcznik nr 3
VII. TERMIN SKLADANIA OFERT
1.Ofertq w formie pisemnej naleLy zlozyt w Zespole 0pieki Zdrowotnej w Suchej

Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, sekretariat lub przesla6 poczt4
w terminie do dnia O4.O4.2O18r. do godziny 10:00 (obowiqzu.je data wplywu na
dziennik podawczy).

2. Wykonawca mo2e wprowadzt(. zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do
zloionych ofert pod warunkiem, 2e Zamawiajqcy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byi zlo|one wg takich samych zasad
jak skladana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA".

4.Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostanE otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnoSci procedury
dokonania zmian, zostan4 one dolEczone do oferty.

5.Wykonawca ma prawo przed uplyvvem terminu skladania ofert wycofai siq z
postqpowania poprzez zloLenie pisemnego powiadomienia [wg takich samych

I

I
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zasad iak wprowadzanie zmian i poprawekJ z napisem na zewnQtrznej kopercie
,,WYCOFANIE".

6.Koperty oznakowane w ten spos6b bqdq odczytywane w pierwszej kolejnoSci. Po
stvyierdzeniu poprawno6ci postQpowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty,
oferty wycofane nie bqda odczytane.

VIII. WYIASNIENIA
L.Wykonawca moie zwracat. siq do Zamawia.j4cego o wyjaSnienie dotyczqce wszelkich
w4tpliwoSci zwi4zanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zloienia oferty kierui4c
swoje zapytania na pi5mie. Zmawiaj4cy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania
zwi4zane z prowadzonym postqpowaniem.

Do kontaktu z wykonawcami w sprawach jw. upowa2nieni s4 :

l-. Sabina Steczek tel/faks (033) 872-31-t1 w godz.900-1300
2. Agnieszka Haidyla, Agnieszka Pajerska

Wszelkq korespondencjq dotyczEcEw/w postqpowania naleZy kierowad do Sekretariatu
ZOZ-I w godz. Too-1430
rx. RozTRzYGNTECIE POSTqPOWANIA
1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powolany zesp6i.
2. Zamawiajqcy mo2e w toku badania i oceny ofert 2qda6 od Wykonawc6w wyjaSnieh

dotycz4cych treSci zloZonych ofert, w tym dokument6w potwierdzaiEcych podane
w ofertach informacje.

3. 0ferta nie spelniajqca wymagafi niniejszego zapytania, w szczeg6lno5ci formalnych
{zlo2ona po terminie, niekompletna) lub merytorycz nych (zwlaszcza nie bqd4cq
ofertq w rozumieniu przepis6w prawa cywilnegol albo zawierajqca inne rozpoznane
wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4. Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawcze.j.
5. Z tytulu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przyslugujq ladne roszczenia przeciw

Zamawiajqcemu.
6. Po rozstrzygniqciu postqpowania jego wyniki zostan4 przekazane wszystkim

Wykonawcom.
7. f e2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy we

wskazanym przezZamawi{qcego terminie , Zamawiajqcy mo2c wybra6
najkorzystniejszq spoS16d pozostalych ofcrt.

Zal4czniki do SIWZ I

zal4cznik nr 1 [formularz ofertowy)
zal4cznik nr 2 (plan rzu t6w kotlowni ZOZ|, ZOZ2.ZOZ3)
zal4cznik nr 3 (proiek umowy)

? Asrrtfl* D]rrk(arr
t .triiitlnell f.irplorr rcvjn
ttrpolt[dplfit 7l rowotnt;'" Wsutlll ltIltldrt iej

iiI*',".W"i.1&oJ 
y. I'. ".,

,"n 2018 -03- t
I (, t(.r
roE olnri
rLld

(l(podpis sporz4dzajqcego) ( podpi I
4a.u(data i podpis zatw jACeBoJ

(



Nazwa Wykonawcy:

Adres [siedzibaJ
Wykonawcy:

Wojew6dztwo:

KRS

NI P:

REGON:

KRS:

Osoba do kontaktu

Telefon

fax:

e-mail

Zalqcznik nr 1.

OFI]RTA

Dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
dotycz.y: postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na

,,Swiadczenie uslug gwarancyinego utrzymania w ruchu kotlowni
w Szpitalu w Suchei Beskidzkiej, Makowie Podhalariskim i fordanowie"

Oferu jemy wykonanie przedmiotu zam6wienia za ceng

WartoSi olorty netto (slownieJ .

WartoS6 oferty brutto (slowniel

1. OSwiadczamy, Ze termin platno6ci wynosi 60 dni.
2. Oiwiadczamy, ze zapoznaliimy siQ ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia

wraz z jej zalqcznikami i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz,2e zdobyli5my konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Lp Nazwa WartoSi uslugi netto WartoSi uslugi brutto
1 Kotiownia w Szprtalu w

Suchej Beskidzkie (kotly
parowe i wodne)

3

O96lem:

I

I

I,l Kotlownia wodna w Szpitalu 
I

w Makowie Podhalariskim 
II

I Kotlownia wodna w DPD w 
I

llordanowie. I



3. OSwiadczamy, ze zapoznaliimy sig z trescia zalTczonego do specyfikacji wzoru umowy i
w przypadku wyboru naszej oferly zawrzemy z zamawiaj4cym umowq sporz4dzonq na
podstawie tego wzoru.

4. Dane do umowy:

Czytelny podpis Wykonawcy

Imiq i nazwisko:

Stanowisko: fax/tel /

cJ Nr wego do rozliczef pomiqdzy Zamawiaj4cym a Wykonawc4:banko

Nazwa i adres banku: Nr rachunku:

a) Osoba[y), kt6re bgd4 zawieraly umowg ze strony Wykonawcy:

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

I

Imig i nazwisko:



ZaIEcznik nr 3

UMowA /PU/18 (projekt)
zawarta w dniu _-.2018 r.

pomigdzy:

Zespolem Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiei przy ul. Szpitalnei 22,
Regon: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352,
zwanym dalej w tre6ci umowy,,Zamawiajqcym", w imieniu kt6rego dziala:

Lek Marek Haber - Dyrektor
a

FirmE-
z siedzib ;l

NIP:-KRS-Regon-
zwanq dalej w tre6ci umowy,,Wykonawcq", w imieniu kt6rej dziala:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy zloionej w toku postgpowania o udzielenie

_ zam6wienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na
,,Swiadczenie uslug gwarancyjnego utrzymania w ruchu kotlowni

w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalariskim ifordanowie,,
(znak: ZOZ.V.0l0 /DZP /11/PU /18) prowadzon ego przez Zamawiajqcego, zostala

zawarta umowa o nastQpui4cei tresci:

s1
Przedmiot umowy

Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje siq do prowadzenia uslug serwisowych
utrzymania w ciqglej sprawno3ci ruchowej kotlowni:

- kotlownia Szpitala w Suchej Beskidzkiej (kotly parowe i wodne)
- kotlownia wodna Szpitala w Makowie Podhalariskim
- kotiownia wodna DPD w f ordanowie.

s2
Uszczeg6lowienie przedmiotu umowy

7. Przez gwarancyjne utrzymanie w ruchu rozumie sig utrzymanie w ruchu kotiowni
wymienionych w g 1.

2. Przez gwarancyjne utrzymanie w ruchu rozumie siq:
a) Raz w roku kompleksowy przeglqd fzakorlczony protoko]em odbioruJ w/w kotlowni,
w sklad kt6rego wchodzi:

. Czyszczenie kom6r paleniskowych koti6w

. Czyszczenie i konserwacja palnik6w

. Regulacja palnik6w z analiz4 spalin

. Kontrola i regulacja automatyki kotlowni

. Kontrola instalacji gazowych kotlowni zgodnie z Prawem Budowlanym



s3
WARUNKI PT,ATNOSCI

1,. Zamawiaj4cy przekaLe nale2no56 przelewem na konto Wykonawcy, po
zrealizowaniu dostawy, w terminie ........ dni od daty dorqczenia Zamawiajqcemu
faktury przez Wykonawcq.

2. W przypadku zwloki w zaplacie nale2no3ci za dostarczony towar Zamawiajqcy
zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu platnoSci.

3. Zamawiajqcy przystEpi do negoc.jacji na wezwanie Wykonawcy niezwlocznie, nie
p62niej ni2 w terminie 3 dni od daty wezwania.

4. Z przebiegu negociacii (takZe ustaleri telefonicznych) sporzqdzony jest protok6t,
odzwierciedlaiEcy w formie pisemnej wynik przeprowadzonych negocjacji.
Protok6i ten musi byi podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia
waru nk6w postqpowania negocjacyjnego.

5. Wykonawca w przypadku negociacii telefonicznych, nie musi czekad na otrzymanie
protokoiu, mo2e od razu wstrzymad dostawy. Musi .jednak podpisai protok6l
negocjacyjny i odeslat jeden egzemplarz. Przeprowadzenie postqpowania
negocjacyjnego tak2e w formie telefonicznej uprawnia Wykonawcq do wstrzymania
dostarczanego towaru.

6. Wykonawca ma prawo naliczy( odsetki w wysoko6ci i na warunkach okre6lonych w
ustawie z dnia 08.03.2013r o terminach zaplaty w transakcjach handlowych.

s4
WARUNKI I ZAKRES ZMIANYW UMOWIE

L Zmiana postanowieh niniejszej umowy mo2e byi dokonana
w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejsze.y umowy,
niewa2noSci.

2. Zmiany postanowieh niniejszej u mor,!y, sq dopuszczalne wylqcznie w przypadku:
al zmiany stawki podatku VAT - zwiqzanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku

zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie
niezmienna,

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana
stawki nastepuje z dniem wejscia w 2ycie aktu prawnego zmieniajqcego stawkq, a w

przez strony
pod rygorem

b) Raz na kwarta] kontrola spalania palnik6w fzakofczona protoko]em odbioru) z
ich regulacj4 i analiz4 spalin.

c) Raz na miesiEc kontrola pracy kotlowni , zakofrczona hystawieniem Karty Pracy.
d) W przypadku wyst4pienia awarii interwencjq w czasie nie przekraczaj4cym 12

godzin od zgtoszenia.
e) Dostawq niezbqdnych czg6ci zamiennych po uzgodnieniu konieczno6ci wymiany i

koszt6w.
FJ Przygotowanie urzEdzefi kotlowni do badafi UDT.
g) Obecno6i przedstawiciela Wykonawcy przy badaniu UDT.

3. Gwarancyjne utrzymanie w ruchu nie obejmuje napraw o charakterze remontu
urzEdzenia lub remontu lokalnego, kt6re bqd4 zlecone odrqbnym zam6wieniem.

4. Wykonanie uslugi musi byi potwierdzone na karcie pracy przez Kierownika Dziaiu
Technicznego, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowiEzany do przestrzegania zasad Srodowiskowych wg
normy PN-EN IS0 14001 zgodnie z zal4cznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
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przypadku zmiany stawek celnych hyst4pienie o zmianQ wymaga
udokumentowanej formy pisemnej i zgody ZamawiajEcego
W zwiqzku z prowadzonE modernizacj4 kotlowni w Suchej Beskidzkiej,
ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilo5ci kotl6w objqtych
serwisowaniem. W zwiEzku z powyiszym zmnieiszeniu ulegnie wartoSi umowy.
Zmiana wysokoici wynagrodzenia poprzedzona bqdzie negociacjami podjQtymi
pomiqdzy stronami umowy.

ss
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiqzany jest do zaplaty kar umownych w wysokoSci
a) 0,2o/o warloSci brutto niezrealizowanej czqsci umowy, zakaidy dziefi zwloki

realizac.ji przedmiotu umowy je2eli niezrealizowanie czqsci umowy nastEpilo z
winy Wykonawcy.

b) 5%o warto6ci brutto niezrealizowane.j czgSci umowy w przypadku niewykonania
umowy z winy dostawcy

2. W przypadku gdy warto66 szkody przewyZsza warto6i kary umownej Zamawiajqcy
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 0g6lnych.

s6
POSTANOWIENIA KOI(COWE

1. Wyklucza siQ takie zmiany umowy, kt6re bylyby niekorzystne dla Zamawiaj4cego.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejsze.i umowy wymagaj4 formy pisemnej pod

rygorem niewa2noSci.
3. W przypadku nie wywiEzania siq przez WykonawcQ z warunk6w umowy,

Zamawrajqcy zasfrzega sobie prawo do jej rozwi4zania ze skutkiem
natych miastowym.

s7
1. Wykonawca nie mo2e przenie6i wierzytelno5ci na osobg trzeci qbez zgody

podmiotu tworzqcego wyra2onej w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci
zgodnie z art.54 ust. 5 i 6 Ustawy o dzialalno5ci leczniczej.

2. Wyklucza siq stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o kt6rej mowa
w art.51B Kodeksu Cywilnego (w szczeg6lnoSci Wykonawca nie mo2e zawrzet
umowy poreczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcii
prawnych skutku.lqcych zmiana podmiotowe po stronie wierzyciela.

3. Naruszenie zakazu okre6lonego w ust.2., skutkowad bgdzie dla Wykonawcy
obowi4zkiem zaplaty na rzecz Zamawia)qcego kary umownej w wysoko3ci
speinionego przez osobq trzeciq Swiadczenia.

sB
W sprawach nieu regu lowa nych ninieiszE umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz ustawa z dnia 08.03.2013r o terminach zaplaty w transakciach
handlowych.

se
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreSlony od dnia

30.o4.20L9r.
2. Strony mogq rozwiqza6 umowq w ka2dym czasie za obop6lnq zgodq.

do dnia



3. Ka2da ze stron mo2e wypowiedzie6 umowq z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.

s10
Wszelkie spory pomiqdzy stronami mogEce wynikn46 z realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane bgdq przez Sqd wlaSciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

s11
Umowa zostala sporzqdzona w 2.jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednei dla ka2dej
ze Stron.

Wykaz zalEcznik6w do umowy:
. Zal4cznik nr 1 - Karta Pracy
. Za+4cznik nr 2 - Zasady Srodowiskowe dla podwykonawc6w

Dostawca: Zamawiaj4cy:



Zal4cznik nr L do umowy - KARTA PRACY

L.p, Rodzaj wykonywanej pracy Data
wykonania

Potwierdzenie
wykonania pracy
przez Wykonawcq

Potwierdzenie
wykonania pracy

przez Zamawiaj4cego



Zal4cznik nr 2 do umowy

Zasady Srodowiskowe

Uprzejmie informujemy, 2e w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
zostal wdro2ony i iest utrzymywany System Zarzqdzania Srodowiskowego zgodnie z
norm4 ISO 14 001: Z0l5 iw zwi4zku z tym prosimy:

1,. Przestrzegad wymagafi prawnych w zakresie podpisanej umowy z Zespolem
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

2, Minimalizowa(. zuLycie noSnik6w energii i surowc6w naturalnych podczas
realizacji umowy

3. Minimalizowa6 ilo56 wytwarzanych odpad6w
4. Segregowa6 odpady i przekazywat. je uprawionemu podmiotowi zgodnie z

obowi4zuj4cymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie
5. Umo2liwi6 Inspektorowi Dzialu Remontowo - Gospodarczego lub Asystentowi

Dyrektora d/s Techniczno - Eksploatacyjnych przeprowadzenie kontroli co do
postqpowania na zgodno!;(. z przyjqtymi zasadami Srodowiskowymr

Zabrania siq:
1.. Wwozii na teren ZOZ jakichkolwiek odpad6w
2. Skladowai substancje lub ich mieszaniny w spos6b mogqcy zanieczySci6:

powietrze atmosferyczne, wodq i glebq
3. Myd pojazdy na terenie ZOZ
4. Spalad odpady
5. Wylewa6 substancje lub ich mieszaniny do gleby lub kanalizacji deszczowej

W sytuacjach w4tpliwych naleiy zwraca(. siq do Pelnomocnika ds.
Zintegrowanego Systemu Zarz4dzania lako6ciq iSrodowiskiem [l piqtro, pok6j nr 120)

Przedstawiciel Firmy Przedstawiciel Z0Z Sucha Beskidzka


