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Dotyczy:
Zapytania ofertowego
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NA UST.UGI KONSERWACII URZADZEN DZWIGOWYCH

Kod Wsp6lncgo slownika CPV: S05314000



I . TNFORMACIE OGOLNE

Zamawiaj4cy:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033J 872-31-00
FAx: (033J 872-37-77

c-mail: zozsuch ab eskidzka @ wp.pl
www.zozsuchabeskidzka.pl

REG0N: 000304415, NtP: 552-12-7 4-352

Wykonawca powittien zapontat siq ze wszystkimi rozdzialomi skladajqcymi siq na
specyfikacjq do zapytania ofertowego.

1. Zapytanic ofertowc prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjno5ci.

2. Do niniejszcgo zapytanie ofertowego nie stosuje sig przepis6w ustawy Prawo
Zam6wiei Publicznych z dnia29 stycznia 2004r.(D2.U.2077 r., po2.1579 zezm.).

II. USZCZEGOTOWIENIE PRZEDMIOTU USTUGI I OBOWIAZKOW WYKONAWCY.

1. Przedmiotzam6wienia.

1.1. Przedmiotem zam6wienia jest zapewnienie pelne, sprawnoici oraz prowadzenie
konserwacji/przegl4d6w dLwig6w, wykaz urzEdzen dZwigowych stanowi
zalEcznik nr 2a.

7.2. Szczcg6lowy zakres czynnoSci okreSlonyjest w zalEczniku nr 2b.
1.3. Wykonawca zobowi4zuje siq do konserwacji/przeglEd6w d2wig6w w zakresie i w

spos6b ustalony z DTR oraz przepisami Urzgdu Dozoru Technicznego.
1,.4. Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonania napraw poza zakresem umowy

serwisowej, koniecznych do prawidlowego funkcjonowania dZwigu, zleconych
odrgbnym zam6wieniem. Materialy na wykonanie powyiszych czynnoSci
zostanq odrqbnie skalkulowane i przedstawione Zleceniodawcy do akceptacji.

1.5. Prowadzenie dziennik6w konserwacji dLwig6w znajdujqcych siq w
maszynowniach dLw ig6w.

2. Okres trwania umowy - 12 miesigcy.
3. Warunki platnoSci - przelew min. 60 dni.
4. Cena oferty ma byt podana w formie ryczaltu miesiqcznego.

1. Ofertq naleiy zloiy(. w zamkniQtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w
spos6b gwarantujqcy zachowanie w poufnoSci jej zawarto3ci oraz zabezpiecza)qcy
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III OPIS SPOSOBTJ PRZYGOTOWANIA OFERTY.



jej nienaruszalnoii do terminu otvvarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana
wedlug poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6t, OPIEKI ZDITOWOl'NII]

DZIAI, ZAMOWIEI( PUSLICZNYCI I

34-200 SUCIIA ISDSKII)ZKA, ul. Szpitalna 22
oFEnTA W POSTQPOWANIU NA:

UST.UGI KONSERWACJI URZADZEN DZWIGOWYCII
Nr sprawy: ZOZ.V.O70 /DZP /36/PU /LB

Nie otwierai prz ed 18.10.2018r. godz. 11:00*

Dostarc 6 do Sekretariatu blok C, I tr0

*w ptaparlkt ltiruy nmtitu tkladatit aJetr nolea,tpt*i ol-,auiq1i4q (dkr/a/ty) teD ut

2. Zaleca siq, Zeby pierwsza strona oferty zawierala:
a) iqcznq liczbq stron oferty,
b) spis zawarto6ci koperty tj. spis treici zawieraj4cy wykaz zloionych dokumentriw

z podaniem nr strony na kt6rej dany dokument sig znaiduje.
3.Wymagania o96lne

Ka2dy z Wykonawc6w sklada tylko icdnq ofertQ i poda.ie tylko icdnq ccnq.
Ofertg zlo2yi naleZy na Formularzu oferty (wz6r formularza ofcrty stanowi
zalqcznik nr 1 do SIWZ).
Do oferty nale?y zalqczyt. dokumenty wymagane w roy.dz.ll,/ SlW7..
0ferta nie mo2e zawicrai postanowien odbiogaj4cych od SIWZ.
Oferta powinna byi podpisana przez Wykonawcg.
Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy naleiy przez to rozumiei podpisy
zloLone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciqgania w jego imieniu zobowiEzafi, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi lub umocowane (pelnomocnikJ do skladania o6wiadczefi woli w
imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objgtym niniejszym
postgpowaniem.
Wszystkie dokumenty (zal4cznikiJ powinny byt zloi.one w formic oryginalu lub
kscrokopii poSwiadczonej za zgodnoit. z oryginalcm przcz Wyl<onawcg.
PoSwiadczenie za zgodnoS(. z oryginalem oz,nacza umieszczcnic na kscrokopii
dokumentu klauzuli ,,za zgodnoii z oryginalem" i podpisu osoby uprawnionej
lub umocowanej. Za niedopuszczalne uwa2a siq potwierdzenie za z.godnott z.

oryginalem kserokopii dokumentu przez radcq prawnego lub adwokata, je2eli
nie posiada on stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcq do
tej czynnoSci w niniejszym postqpowaniu.
Je2eli ofertq sklada i podpisuje pelnomocnik, do oferty nalaLy rJol4cz.yt
stosowne pelnomocnictwo, jeZeli umocowanie do zlo2cnia olcrty nic wynil<a z
innych dokument6w dolEczonych do ofcrty. Wskazane pclnomocnictwa nal&.y
dolqczyt, w oryginalc lub kopii poSwiadczoncj za zgodnoit z oryginalem przaz
notariusza.
Wykonawcy dzialaj4cy wsp6lnie - pelnomocnictwa:

b)
a

h)

c)
dl
e)

0

c)
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- Jeicli ofcrtq sl<lada kill<u Wykonawc6w dzialaj4cych wsp6lnie, obowiqzani sq oni
ustanowii wsp6lnego pclnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o
udzielcnie zam6wienia publicznego albo reprezentowania w postqpowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Do niniejszego
peinomocnictwa stosuie siq w szczeg6lno5ci przepisy Rozdzialu 2 Dzialu VI Tytulu
IV Ksiqgi I ustawyz dnia 23 kwietnia7964r. Kodeks cy,wilny (D2.!J.7964 nr 16 poz.
93 zc zm.).
- Pclnom oc n il<icnr moic byi jeden z Wykonawc6w dzialajqcych wsp6lnie lub osoba
trzccia (np. pracownil< jcdncgo z Wykonawc6w).
- fclcli pclnomocnikicm pozostalych Wykonawc6w jest Wykonawca bqdqcy osobE
prawna to mo2c on dziala( zgodnie z ujawnionymi w dokumentach reiestrowych
zasadami rcprezentacji.

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

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

6. 'l'ajcm nica p rzcdsiqbio rstwa
a) Wyl<onawca ma prawo nie p62niej niZ w terminie skladania ofert zastrzec

informacjc, I(t6rc stanowiE ta.iemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przcpis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , 2e nie mogq byi onc
udostQpniane oraz musi wykaza(., ii zastrzeione informacje stanowiE
tajcmnicq przedsigbiorstwa. Tajemnice przedsigbiorstwa stanowiE
informacjg nie ujawnione do informacji publicznei, techniczne,
technologiczne , organizacyjne i inne maj4ce warto6d gospodarcza, co do
l<t6rych przcdsigbiorca podjEl dzialania, co do zachowania taiemnicy. Brak
wykazania, ii, zastrzezone informacje stanowiE ta.iemnicA p rzedsigbiorstwa
spowoduje bral< skuteczno6ci zastrze2enia z art. B ust.3 ustawy prawo
zamriwic publicznych.

b) Informacje te powinny byi umieszczone w osobnej wewnqtrznej kopercie,
odrgbnie od pozostalych informacji zawartych w ofercie. Strony nale2y
ponumcrowa6 w taki spos6b, aby umo2liwi6 ich dopasowanie do pozostalej
czgSci ofert Inale2y zachowai ci4glo56 numeracii stron oferty).

cJ ZamawiajEcy nie ponosi odpowiedzialn oSci za ujawnienie informacji, co do
l<t6rych wykonawca nie podjql dzialari, o kt6rych mowa w punkcie
p<twy).szyn-t, a tal<i.e za ujawnienie informacji, w odniesieniu do kt6rych
obowiqzck ujawnicnia wynika z przepis6w prawa, wyrok6w s4dowych lub
dccyzji organ6w administrac.ji, niezaleZnie od podjqcia przez wykonawcq
dziala(, o kt6rych mowa w punkcie powyiszym.

rv. wYMAGANTA WSTIpNE STAWIANE WYKONAWCY.

Do ofcrt nalciy dol4czyt:
lJprawnicnia do prowadzcnia scrwisu urzqdzcA dZwigowych - do potwierdzenia
odpowicdnim za(wiadczcnicm.
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1. Kryteria oceny ofert oraz wyb6r naikorzystniciszei ofcrty

1.1.oceniane k ria i ich ran a w ocenre.

S os6b ocon

B0% Wg wzoru

Wg wzoru

L.2, Ceny podane przez Wykonawcq nle podlegajq zmianie w trakcie realizacji
zanl0wtonla

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowci poszczeg6lnych I<rytor.i6w

a) Cena przeglEdu miesiqczncgo Cm x 100 ntk. = C x ranga
CK

gdzie : Cm - najni2sza cena przegledu miesiqcznego zlo|ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena przeglqdu proponowana przez danego Wykonawcq
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq

b) Cena 1 roboczogodziny Ch x 100 ptk. = C x r.anga
CK

gdzie: Ch - najni2sza cena 1 roboczogodziny zlo'2ona w cato(ci zamrjrvicnia
Ck - cena proponowana przez danego Wykonawcq
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq

3. Zasada wyboru oferty i udziele nia zam6wienia.
Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta:

- odpowiada wszystkim wynraganiom przedstawionym rv SIWZ
- zostala uznana za najkorzystniejsz4 w oparciu o podanc krytcria wyboru

\/I IA/ADIII\IVI I II AI I]NIA K'NNDI] RFI-IA IA,IDDNIA/AI) oN ti t)r) I In 
^ll/v

Krytcrium oceny Ilanga

Cena przegl4du
miesiqcznego

Cena 1 roboczogodziny
uslug poza umowq

200/o

1. Projekt umowy - zalqcznik nr 3

VII. TERMIN SKT.ADANIA OFERT

l.Ofertg w formie pisemnej nalci.y zloLy( w Zcspolc Opicl<i Zdrorvotncj w Suchcj
Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, scl<rotariat lub przcslai poczrE w
terminie do dnia 18.10.2018 r. do godziny 10:00 [obowiqz.trjc data wp]ywu na dzicnnil<
podawczy).

2. Wykonawca moie wprowadzit. zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupctnienia do
zloionych ofert pod warunkiem,2e Zamawiajqcy otrzyma pisomnc powiadomienie
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o wprowaclzcniu zmian, poprawel< itp. przed uplywem terminu skladania ofert.
3.Powiadomicnie o wprowadzeniu zmian musi byi zloione wg takich samych zasad

jak skladana ofcrta, z dopiskiem ,,ZMIANA".
4.Koperty oznakowanc dopiskicm ,,ZMIANA" zostanE otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnoSci procedury
dokonania zmian, zostanE one dolqczone do oferty.

5.Wykonawca nta prawo przcd uptywcm terminu skladania ofert wycofad siq z
postQpowania poprzc't zlo),cnic pisemnego powiadomicnia (wg takich samych
zasad jal< wprowadzanic zmian i poprawek) z napisem na zewnqtrznej kopercie
,,WYCOIIANII'".

6.Koperty oznakowane w ten spos6b bqdq odczytywane w pierwsze.j kolejnoSci. Po
stwierdzeniu poprawno6ci postgpowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty,
oferty wycofane nie bgdq odczytane.

VII WYIASNIENIA
l.Wykonawca ntoic zwraca(. siq do Zamawiajqcego o wyjaSnienie dotyczEce wszelkich
w4tpliwo6ci zwiqzanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zloienia oferty kierui4c swoje
zapytania na pismic. Tmawiaj4cy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania zwi4zane z
prowadzonym postqpowanicm.

Do kontaktu z dostawcami w sprawach iw. upowa2nieni sq :

l. Sabin a Stcczck -)
2. Agnieszl<a Hajdyia, Agnieszka Pajerska I frrc 6OaS; B7Z-3t-77w godz. 900-
1300 )

Korespondencjq w folmie elektronicznej naleiy kierowai na adres:
zozsu ch abesl<idzka @wp. pl
Wszcll<q l<orespondcncjq dotyczEcq w/w postqpowania nale,y kierowai do Sekretariatu
ZOZ-I w godz. Taa-144s

Zamawiai4cy dopuszcza tylko pisemnq formg porozumiewania sig.
vTIL ROZTRZYGNIECIE pOSTEpOWANIA

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powolany zesp6l.
2. Zamawiajqcy nro2e w tol<u badania i oceny ofcrt 2qdai od Wykonawc6w wyjaSnie6

dotycz:ycych trc(ci zloTonych ofcrt, w tym clokument6w potwierdza.j4cych podane
w ofcrtach i nforrnacjc.

3. Ofcrta nrc spclniajqca r,vyrragafi niniejszcgo zapytania, w szczeg6lno6ci formalnych
(zloiona po tcrnrinio, nicl<omplctna) lub merytorycznych (zwlaszcza nie bqdqcq ofertq
w rozumicniu przepis6w prawa cywilnegoJ albo zawierajqca inne rozpoznane wady
sprzecz.ne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez .jej rozpatrywania.

4. Zamawiaj4cy nic przcwiduje procedury odwolawczej.
5. Z tytulu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przyslugu.iE Zadne roszczenia przeciw

Zamawiaj4ccmu.
6.1,o r ozstt'zygniq ciu postQpowania jcgo wyniki ?.ostanq przel<azanc wszystkim

Wykonawcom.
7. Je2cli Wyi<onawca, l<t6rcgo oferta zostala wybrana, uchyla siQ od zawarcia umowy we

wsl<azanym przez ZamawiajAcego terminie, Zamawiajqcy mo2e wybrai

\)rl'l'i-ffi



najkorzystniejszE spoi16d pozostalych ofert

ZalECzniki do SIWZ:
zalqcznik nr 1 (formularz olertowy)
zalqcznih nr 2a [wykaz urzqdzefr dZwigowychJ
zalqcznik nr 2b (zakres czynnoSciJ
zalqcznik nr 3 (projekt umowyl
zal4cznik nr 4 ( l<lauzula ROD0)
zalqcznik nr 5 ( oswiadczenie IIOD0)
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(podpis sporzqd zajEcego) ( podpis ltz . Zespolu J (data i podpis za rdzajqcego)

S uch

sz Raczewski{l



Nazwa Wykonarr,,cy:

Adros (sicdziba)
Wykonawcy:

Wojew6dztwo:

KRS:

NIP

REGON:

0soba do kontaktu:

'l'ele lo n

fax

c-mail

Zaiqcznik nr 1

OFERTA

Dla Zcspolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej
dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na

usr,trc I i{oNSERWACJt URZADZET( DzWIGOWyCH
Olcrujcmy wyl<onanic przcdmiotu zam6wicnia za ccnq:

WJrlosi ofcrly nclto [slownic] .

WartoSi olcrty []rutto (s+ownicl

Cena przcgl4du miesiqcznego nctto Ccna rze du miesi czne o brutto

zI zl

WartoSt nctto z.a LZ m-c Warto6d brutto (za 72 m-cy):

ZI
't.I

Ccna nctto 1 rolloczogodziny
uslu oza unl0w

Ccna brutto 1 rohoczogodziny
uslu oza umow

z.I

zl

1. OSwiadczamy, Ze termin platno(ci wynosi 60 dni.

l



2. O6wiadczamy,2e zapoznaliSnry siq zc s-pccyfikac.iq istotnych warunl<ow zam6r,vienia wraz z
je.j zalEcznikami i nie wnosimy do niej zastrzeZen oraz, z.e zdobyli6my konieczne informacjc
do przygotowania oferty.

3. 0Swiadczamy, ze zapoznaliSmy siq z tre(ciA zalqczonego do spccyfikacji wzoru umowy i w
przypadku wyboru naszej ofcrty zawrzemy z zamawia.iqcym umowq sporzqdzon4 na
podstawie tego wzoru.

4. Dane do umowy:

Czyte lny podpis Wyl<onawcy

a) Osoba(y), kt6re bqdq zawieraty umowq ze strony Wykonawcy

Imig i nazwisko:

b) 0soba(yJ, odpowiedzialna za realizacjg umowy ze strony Wykonawcy:

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

c) Nr rachunku bankowego do rozliczefi pomiqdzy ZamawiaiEcym a Wykonawcq:

Nazwa i adres banku: Nr rachunl<u

I

I



ZalEcznik nr 3 do SIWZ

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

pomiqdzy:

Zcspolcm Opicki Zdrowotnci w Suchci Beskidzkici przy ul. Szpitalnej 22,
Itcgon: 00030441 5, NII,: 552-7'2-7 4-352,KIIS: 0000079161
zwanym dalcj w trc6ci umowy ,,Zlcceniodawc4", w imieniu kt6rego dziala:

Lck. Marek Ilaber - Dyrcktor Zespolu
a

Firm4 

-.

z sied zibq

zwanq dalcj w trcSci umowy,,ZlcccniolliorcE", reprezentowanE przez:

W wyniku ',vyboru oferty Zleceniobiorcy zloZonej w toku postqpowania w trybie zapytania
ofcrtowego na,, 1rSf li(il KoriSIinWAC,l URZADZEIT DZWIGOWYCH" (znak:
2O7^V.070/DZP /36/lru /78) prowadzonego przez Zleceniodawcq, zostala zawarta umowa o
nastqpuiqccj tro(ci:

PRZEDMIOT UMOWY

s1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiqzuje siq do zapewnienia pclnej

sprawno(ci oraz prowadzcnia konserwacji /przeglqdu urzEdzen dlwigowych wedlug
wyl<azu podancgo w zai4r;zniku nr 1a, zgodnie z zakresem czynno3ci okre6lonym w
zalqcznil<u nr 1b.

2. I)otwicrdzcnic tcgo fal<tr"r odpor,r,,iednim zapisem na druku (Karta Pracy] stanowiqcym
zalqcznil< nr Z.

3. I)rowadzenie Dziennik6w Konserwacji DZwig6w znajdujqcych siq w maszynowniach
d'2wig6w.

s2
I . Zlcccniobiorca zobowiqzujo siq clo konserwa cji /przegl4d6w ditwig6w w zakresie i w

spos6b ustalony z l)'l'll oraz przcpisami lJrzqdu Dozoru Technicznego.
2. Zlcccniobiorca z.obowiqzujc sig do wykonania napraw poza zakresem umowy

scr',visowcj, J<oniccznyr;h do prawidlowego funkcjonowania dZwigu, zleconych
odrgbnym zamdwicnicm. Materialy uiyte do naprawy zostana odrebnie skalkulowane i
przedstawione Zleceniodawcy do al<ceptacji.

3. Zleceniobiorca zobowiqzujc sig przyst4pi6 do naprawy niesprawnego urzEdzenia w



czasie nie przekraczajqcym 12 godzin od momentu zgloszenia.
4. Zleceniobiorca zobowiqzuje siq do podcjmowania poniZszych dzialafi kaTdorazowo

podczas wykonywania czynn06ci z zakresu przegl4du/ konserwacji Iub naprawy
dlwi gu hydraulicznego;
a) sprawdzenie maszynowni i dna szybu windowego na okoliczno3i obecnoSci oleju,
bJ w przypadku stwierdzenia obecno6ci wycieku oleju, Zleceniobiorca usuwa olej

likwiduje przyczynq wycieku.
c) zglasza awariq Srodowiskolvq do p. Krzysztofa Ilachula.

s3
1. Umowa nie obejmuje napraw spowodowanych dewastacjq, l<radzieiq, umySlnym

zniszczeniem, dZwigu lub jego podzespol6w. Uslugi te bqdE wykonane przez
Zleceniobiorcg po otrzymaniu od Zleceniodawcy odrQbnego dodatl<owcgo zlecc,nia.

2. Uszkodzenia czgsci dzwigowych spowodowane wilgociq powstaia na skutek obecno(ci
wody w podszybiu, wzglgdnie zalaniem wodq szyb6w imaszynowni, Zleceniobiorca
naprawi po otrzymaniu od Zlcceniodawcy odrgbnego platnogo zlcconia.

S4
O wszell<ich zauwa2onych usterl(ach wyl<raczajqcych poza zal<r.cs robrit oitjqtych S2 ust 2 i :J

jak r6wnie2 kwalifiku.yqcych dlwig do naprawy gt6wnc; - modcrnizacji, Zlcceniobiorca
zobowiAzany jest powiadomii Zleceniodawcg.

WARTOSE UMOWY
ss

1. Za uslugi konserwacyino-remontowe okre6lonc w $2 umowy Zloccniobiorca bqdzie
pobiera6 zryczaltowanE oplatg miesigcznq w kwocie brutt<t zl_

2

3

4

5

6

7

Wartoii umowy brutto:
Cena za uslugi konserwacyjne okrc6lona w ust.1 ntoie uicc znti:rnic w czasie trwania
umowy tylko w przypadku zmiany stawki VA'l'.
Zleceniodawca przel<aie nale2no6i przelewem na konto Zleceniobiorcy, po
zrealizowaniu usiugi, w terminic 60 dni od daty wystawicnia faktury przez
ZleceniobiorcA.
W przypadku zwloki w zaplacie nale2no(ci za dostarczony towar Zleceniodawca
zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu platno!ci.
Zleceniobiorca przystEpi do negocjacji na wezwanie Zleceniodawcy niczwtocznic, nic
p6Zniej niZ w terminie 3 dni od daty wezwania.
Z przebiegu negociacii (tak2e ustaleri telclonicznychJ sporzzldzony jcst protoJ<ril,
odzwierciedlaj4cy w formie pisemne) wynik przeprowadzonych negocjacji.
Protok6l ten musi by6 podpisany przez obie strony pod rygorcm nar-uszcnia warunk6w
postQpowania negocjacyjnego.

Zleceniobiorca w przypadku negocjacji telefonicznych, nie musi czokaf na otrzymanie
protokolu, mo2e od razu wstrzyma6 wykonywanie usiug. Musi jcclnal< podpisat
protok6I negocjacyjny i odesla6 jcden egzcmplarz. I)rzc1t rowa dze n ic postgpowania
negoc.jacyjnego tak2e w formie telefonicznej uprawnia Zleccniobiorcq do wstrzymania
wykonywania uslug.

B



9. Zleceniodawca n'la prawo naliczyt. odsetki w wysoko5ci i na warunkach okre6lonych w
ustawie z dnia 0U.011.20113r. o terminach zaplaty w transakc.lach handlowych.

s6
Oplaty za badania Inspcl{toratu Dozoru Techniczncgo pokrywa Zleceniodawca

oBowrAzr(l zLECENtoDAWCY
s7

Zlcccniodawca zol'rowiqzany jcst do:
1. l)n ieruchomicnia dlwigu i zahezpiecz.enia go przed dostqpem os6b trzecich w

przypadku stwicrdzcnia stanu zagroienia dla ludzi lub mienia, oraz powiadomienia
o powyi,szym Zleceniobiorcy.

2. Zapcwnienic Zlcccniobiorcy dostqpu do dZwigu, informowanie Zleceniobiorcy o
brakach w wyposaicniu diwigu.

3. Wyposa2cnic maszynowni dlwigu w sprzqt p. po2aroi&y.
4. Zahez.piccz.r:n ic odpowicdnicgo oSwictlcnia na dojicie do maszynowni.
5. Zaml<niqcia i zaltazpiaczenia maszynowni i podszybia przed dostqpcm os6b trzecich.
6. Stalej dbaloici o czysto66 kabiny, drzwi szybowych i wla6ciwy stan o6wietlenia

kabiny, usunigcia w spos6b trwaly wody z podszybia.
7. Zabronierria pracownil<om Zleceniodawcy zamiatania Smieci do szybu oraz

zgarn iania wody do szybu.

sB
Ninicjszzy umow,4 rric sq objqte roboty, I<t6rych wykonanie le2y w kompetencji
Zlcccniobiorcy, a nrianowir:ic: roboty elcktryczne z.wiqzane z konscrwacjq, wymiana lub
naprawa pionu zasilajqccgo obw6d siiowy do wylqcznika dZwigu w maszynowni oraz pionu
o:iwietlen ioweg o do zabezpieczefl maszynowni i o6wietlenia szybu.

KARY UMOWNE
se

1. Zlcccniobiorca zobowi4zany jest do zaptaty kar umownych w wysoko6ci
a) 5% ivarto3ci brutto n iczrcalizowanej czqSci umowy, za kaidy dzief zwloki realizacji

przedmiotu umowy jcicli n iezrealizowa nie czg(ci umowy nastqpilo z winy
Zlccen iobio lcy.

b) 50/o wartoSci brutto niezrealizowanej czgsci umotly w przypadku niewykonania
umowy z winy Zleccniobiorcy.

2. W prz,ypadku gdy warto66 szkody przewyisza warto66 kary umownej Zleceniodawca
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach o96lnych.

s10
1. Wyklucza siq tal{ic zmiany umowy, kt6re by}yby nickorzystne dla Zleceniodawcy.
2. Wszelkie znriany i uzultclnienia niniejszej umowy wymagajA formy pisemnej pod

rygo renr nicn,aZn o(ci.
ll. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstqpienia od umowy w trybie

natychmiastowym w przypadku podwyiszenia cen przez Zleceniobiorcq.



s 11
CZAS 'I'RWANIA tJMOlVY

Umowa zostaje zawarta na czas ol<re6lony od dnia O2.O1-.20l9r.. do dnia 31.12,2019 r.

s12
WARUNKI I ZAKRES ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowiefi niniejszej umowy moZe by6 dol<onana przez strony
w formie pisemnej w drodzc aneksu do niniejszcj ut.nowy, potl r.ygorom nicwa2nojci.

2. Zmiany postanowiefi ninicjszcj umorvy, sq dopuszczalne wylqcznic w przypadku,
gdy nastqpila:

a) zmiana stawki podatku Y A'I' - zwiqzanej z przedmiotem un)owy - w tym
przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cona nctto
pozostanie niezmienna, w przypadku zmiany stawki podatku VA'l'w ramach
niniejszej umowy zmiana stawl(i nastQpuje z dniem wejScia w Zycie aktu
prawnego zmieniaj4cego stawl(q.

POS'|'ANOWIENIA KOI[COWI

s1s
1. Wykonawca nie mo2e przenie6i wierzytelnoSci na osobg trzeciqbez zgody

podmiotu tworzEcego wyra2onej w formie pisemne.j pod rygorom nicwaTno(ci
zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o dzialalno6ci leczniczej.

2. Wyl<lucza siq stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o kt6rej mowa
w art.51B Kodeksu Cywilnego (w szczeg6lnoSci Zleceniobiorca nic moic zaw rzc(.
umowy porqczenia z podmiotcm trzccim) oraz wszcll<ich innych l<onstrul<cji
prawnych skutkujEcych zmiana podmiotowE po stronie wicrzycicla.

3. Naruszenie zakazu okre:ilonego w ust.2., skutkowai bqdzio rila Zlcccrriobiorcy
obowiqzkiem zaplaty na rzecz Zleceniodawcy kary umowncj w wysol<o(ci
spelnionego przez osobg trzeciq Swiadczenia.

S14
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq majA zastosowanie przcpisy Kodeksu
Cywilnego, oraz ustawa z 12.06.2003r o terminach zaplaty w transakcjach handlowych.

s1s
1. Zleceniobiorca zobowiqzuje siq clo przcstrzegania zasacl St.orlorvisl<owyclr zgodnic z

zalqcznikicm nr 3 do niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiqzany jest dolEczy6 do umowy aktualnE decyzjQ zezwalajqcE na

wytwarzanie odpad6w.

s16
Wszclkie cwentualne spory wynikle z niniejszej umowy podlcgajq rozpatrzcniu przez sEd
wlaSciwy miejscowo dla siedziby Zlcceniodawcy.



s17
Ninicjsza umowa zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po
jcclnym d)a l(aidcj zc stron.

Wvl<az zalaczn ik6w:
zalqcznil< nr 1a (wykaz urzqdzcri dlwigowych)
zalqcznik nr 1b (zakres czynnoSci)
zal4cznik nr 2 (karta prac,
zalqcznik nr 3 (wymagania Srodowiskowc dla podwykonawc6w)

ZIccc n io [r io rca: Zlcccniodawca:



>.,

I
I
a)

Lz

N

t-

N N

m

!i

N

m

rn
m
N

m

N

N

o\
rn
ct
N

m

r-
\o

N

N

ao

rn

tn
ci
N

c4

l,

N

ct

N
N

N

aq

N

N

cYa

rn
cr)
N

N
N

c,

{

I
N'
a.

o

cc @ @ @ cl N ca an a\

5

.N

bo

O
O
O

OI

o
C)o tr)

bc

O
LN

o{

o
O
O

Oo
a!

u!

O
O(\

bD

o
O(\l

b!

Oo
r\l

b!

O
O

bo

oo

o!

@

c,

O
O
O

N

q

(!

o.
N

oo

{N
a

o.
N

o!
3

!N

o

so
-oo
o
.s
3\N

3
o

o
bo'..
3\N
a

3
L
a!
3

-o

o
OI

9
o

3

a!
3

DI

3\N

3o
(q

3

.s
3

TJ

3
L(!
3

.*
3.N
o

3
o

3
o

9t
3.Nc

ot-
o.
O.^
L ll-.1

6co
O. trl(,) -
N

bc

\N
IJ

o
r!

!N

:\N

a!

N^

sx
t.N
o

o

q

N

I

(!
N

!J
m
a!

v)
c!

N\n

(!
N

0l

(!

lr7
(!

o
NL)

(!
Nc

!J
m
(!

\n

(!

N

.!
N

o)
m
(!

ln
G

0.
Nv)

N.U

co
OJ

ln
r!

o.
Nv)

a!

N.E

o
co
.!

ln
(!

o.
Nv)

!.6

N-d

m

.!

o
N

L

N

()
m
a!

lJ1

r5

o.
N

l,/)

a!

N

s,
o

c0
.!

a
t/)
(!:
o.
Nv)

(!
N
!

0)
m
r!
-c

=r
a!

N
tJ)

o
o-

.o
:t
(g

(!

o.
Nv)

(E

r!
-o
a

3.o

co

N
IA

a.\]
.J ca Lr) \c t- cc o,

O 6l

N
N

N

m

N

q\

N

N

N
a\l

Jo,o-c

3-Yo>\!c
E!.N

'N r!
.N

-

-Y
.(

s-g
c
!-
3
:t

G

N
l4

!N
rg

N

a6

N
_r3

o

c
-ao
o
o
N

=-c
E
..J
!N
C

l!

-E

c-

\o
o

0.
N

U)

(J

3
a!
3\N

N

d
Ntr

N

_l_l-l_

loc
)lol

!

tt



Zalqcznik nr 2b do SIWZ

zAKRES PROWADZENTA r(ONSERWACJT DzwrcOW

1. Wym aganlag{l n c.
a) kai.dy di.wig dopuszczony do cksploatacji powinien miei zapewnion4 konserwac.jq
przcz osoby o oilpowicdnich l<walifikacjach, posiadajqce uprawnienia do konserwacji
d2wig6w osobowych i towarowych, nadane przez organa dozoru technicznego;
bJ osoba sprawujqca l<onserwacjq powinna wykonywa6 te czynno3ci przy wsp6iudzialc
co najmnicj .jedncgo pracownil<a;
c) w maszynowni dlwigu powinny znajdowa6 siq:
- instrul<cja cksploatacii tli.wigu wraz ze schcmatami polqczeri elektrycznych oraz ich
o piscm,
- I<lucz do aw:rryjncgo otwicrania drzwi przystankowych,
- dzicnnil< I<onscnvacji diwiflu.
2. Obowiazl< i vl<oltawcv.
Wykonawca zobowiqzany jest:
aJ przcstrzcgai instrul(cji l<onserwacji, wymog6w zawartych w dokumentacji techniczno
-ruchowcj poszczcg6lnych podzespol6w diwig6w,norm i warunk6w technicznych
clozoru techniczncgo oraz przcpis6w bhp,
bJ usuwad na bir:24co ustcrl(i i innc niep rawidlowoSci w dzialaniu urzqdzel oraz nie
rz.adzici ni2 co l.l0 rlni podrlawai urzqdz.cnia przcglqdowi,
c) bczzwlocznic powiadanrra6 nadz6r u2ytkownika dzwig6w o zauwaionych usterkach,
wymaga jqcych zrtrzynr a nia Lr rzqclzenia w celu przeprowadzenia naprawy,
d) odnotowat w dziennil<u konserwacji przeprowadzane przegl4dy lub naprawy, z
podaniem ich zal<rcsu oraz wniosk6w i spostrze2cfi.
3 al< 7.tl

Cclem tego przcglqdu jest bic24ce sprawdzenie dZwig6w pod kAtem bezpieczeristwa
jcgo uiytkowania.
Zal<res przcglzld u powi nicn obej mowat nastqpuiqce czynno6ci:

MASZYNOWNIA:
- sprawdzcnie napiqcia fat r>wcgo, przewodowego i sterowego,
- kontrola dzialania wyiqcznika gi6wnego,
- sprawdzenie obwod6w ochrony przeciwpora2eniowej i zabezpieczeri,
- dokrqcenic przcwod6w z.c szczcg6lnym zwr6ceniem uwagi na stan listew zaciskowych
w mieiscach polEczenia i4cznik6w obwod6w bezpieczefistwa,
- sprawdzenic stanu styl(6w i przcl<ainik6w,
- sprawcizcnic stanu olcju w samo smarach i ewentualne jego uzupelnienie,
- sprawdzenic stzrnu przcwod<iw z.e szczeg,llnym zwr6ceniem uwagi na ich stan
zewnQtrzny.

KABINA I ILAMA IOI}INOWA:
- sprawdzenic stanu lin nosnych i ich zamocowafi oraz krq2k6w linowych i zabezpieczei.r
przed wypadnigciem liny z rowka,
- sprawdzcnic stanu prowadnil<riw l<abinowych i luz6w na prowadnicach oraz stanu
ich smarowanra,
- wyl<onanic dwrir;)r jazd w grirq i w dril,
- sprawclzcnic i rcgulacja 7.atr /.ymywania siq kabiny na przystankach,



- sprawdzenie dzialania element6w kasety dyspozycji,
- sprawdzenie stanu wyposaZenia l<abiny: oSwietlenie, instrul(cja obsiugi,
- sprawdzenie dzialania fotokom6rel< lub bariery Swietlnej.

SZYB:
- sprawdzenie drzwi przystankowych: dziaiania l4cznrl<6lv i rygli, r-cguiacja,
usu niqcic usterek i smarowanie,
- sprawdzenie dzialania kaset wezwan,
- sprawdzenie mocowania przeslonek impulsator6w lub magncsriw,
- sprawdzenie dzialania wylqcznik6w koricowych i kraicowych
- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczcg,6lnym zwr6ccniem
uwagi na stan instalacjiochronnej
- sprawdzenie dzialania wylqcznik6w dZwigu

PODSZY}}IE
- sprawdzenre mocowania prowad nic
- sprawdzenre mocowania sprqZyn izderzak6w
- sprawdzenie dzialania wylqcznika sterowania ,,stop"



Zal4cznik nr 2 do umowy

KARTA PRACY

L.p llodzaj wykonywanej pracy Data
wykonania

Potwierdzen
ie



T,alzlcznik nr 3 do umowy

Zasady Srodowiskowe

Uprzejmie informujemy,2e w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej lleskidzkicj
zostal wdro2ony i jest utrzymywany System Zarzqdz.ania S rod owiskowc g,<; zgodnie t
norm.l IS0 1.4 001: 20!5 i w zwiqzku z rym prosirny:

. Przestrzega6 wymagafi prawnych w zakrcsie podpisancj umowy z Zcspolcm
0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

. Minimalizowae zuLycie no6nik6w energii isurowc6w naturalnych podczas
realizacji umowy

. Minimalizowa6 iloSi wytwarzanych odpad6w

. Segregowai odpady i przel<azywa( je uprawionemu podmiotowi z.gorlnie z
obowiqzujqcymi wymaganiami prawnymi w tym zal<r.csio

. Umo2liwii Inspektorowi Dzialu llemontowo - Gospodarczego lub Asystentowi
Dyrektora

d/s'l'echniczno - Eksploatacyjnych przeprowadzenie kontroli co clo posLqpowatria na
zgodno|(. z przyj qtymi zasadami Srodowiskowymi

Zabrania siq:
r Wwozi6 na teren Z0Z jakichkolwiek odpad6w
e Sl<iadowa6 substanc)e lub ich mier^zaniny w spos6b nlogEcy zanieczyScit:

powietrze atmosferyczne, wodq i glebq
. My6 pojazdy na tere nie ZOZ
. Spalad odpady
o Wyiewa6 substancje Iub ich mieszaniny do gleby Iub kanalizacji desz.czowej

W sytuac.lach wzltpliwych nalei.y z.wracat siq do l)clnornocnil<a cls.
Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania )ako5ciq iSrodowisl<icm (l piqtro, pok6j nr 120)_

Przedstawiciel Firmv Przedstawiciel ZOZ Sucha lleskidzka



ZalEc'nlil< nr 4 do SIWZ- KLAtJZlrl.A INFOnMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
7.g,odnic z art. 1:l ust. 1. i 2 r:oz.porzqdzcnia Parlamcntu Europejsl<iego i Rady (UEJ 2076/679
7. dnia 27 l<wictnia 2016 t:. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowyc)r i w sprawir: swobodncgo przcplywu takicl.r danych oraz uchylenia dyrektylvy
95/46/WL (ogrilnc rozporz4dzenic o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 779 z 04.05.2076, str.7),
dalcj ,,RODO", rnformu jg, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Bcskidzhici z sicdzib4 w Suchej 13eskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorcm ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnei jest Pan Marek
Saclowski cmail masad@zozsuchabcskidzka.pl

. I)ani/l)ana r.lanc osobor,r,c pl'zctwarzanc bqd4 na podstawie art.6 ust. 1lit. c ROI)0 w celu
z\,viEzauym z rv/w pos^tgpowanicm o udziclenic zam6wienia publicznego;

. oclbiorr:ami Pani/l)ana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, l(t6rym udostgpniona
zostanic dol<umcntacja llostqpowania w oparciu o art. B oraz art.96 ust. 3 ustawy z, dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiei publicznych {Dz. U. z 2077 r. poz.. 7579 i Z07B), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana danc osobowc bgdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy pzp, przez.
okres 4 lat od dnia zakohczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a jc2eli czas
trwania un]owy przekracza 4 ]ata, okres przechowywania obeimuje caly czas trwania
u mowy;

. obo'"vi:1zck porlania przcz Pani4/Pana danych osobowych bezpo6rcdnio Pani/Pana
dotyczqcych jcst \,vylnogicnt ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwr}zanym
z uclzialcnr rr", postqpowaniu o udzielcnie zant6wienia publicznego; konsckwencje
niepodania okrcSlonych danych wynikaia z ustawy Pzpj. w odniesicniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;. poslada l)ani/ l)an:

- na podstawic art. 15 R0DO prawo dostqpu do danych osobowych pani/pana
clotyczzlcyr:h;

- l)a jrodsta\\'ic art. 16 lt01)O prawo do sprostowania l)ani/l)ana danych osobowych "-;
na podstarvir: art. 1B ILOI)O prawo 2qdania od administratora ograniczcnia
przctwarzatlia danyr:lr osobowych z zastrzcicnicm przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust, 2 i{01)O +*x;

- prawo do wniesicnia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych 0sobowych, gdy uzna
Pani/Pan, )e prrcrwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
It0t)o;

. nic przysluguje Pani/Panu:
- w zr,r,iqzl<u z art. 17 ust.3 lit. b, d ]ub e ROI)O prawo do usuniqcia danych osobowych;
- pra\vo rlo przcnoszr:nia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 IIODO;
- na podstawic art. 21 ITODO prawo sprzcciwu, wobcc przctwarzania danych

osobowych, gdyZ podstawE prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jcst art.6 ust. 1 lit. c lloD0.

' Wyjoittienie: inlornacjo tr Lym zel<resie jest wymagano, jeieli w odniesieniu do danego odministtotora lub
podnlialu lrzet\',,ar7.ajqcego isLnieje ohowiqzek r,,yznaczenio inspektora ochrony danych osobowyclt.

" Wyjoitlietlie: slorzysLaiie z pratva do sprosto\)onia nie moie skutkowai nnianq wyniku pastQpowanio
o ttd2ielenic zaniwietia pLtblicznella ani zmionq postanowiefi nnowy w zakresie niezgodnym z ustowq Pzp araz
nie nlo|e norus?.ot itlt.earoltla!ci protololu oraz jego zolqcznikdw.
"' Wyjdinietlie: prowo do ogroniczenia przetworzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zopewnienia korzystania zc iroclkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej tltb
pro\utrcj, lub z uwogi na waine wzglQdy interesu publicznego llnii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego.



zoz.v.0t0 /DZt, /36 /PU /L8

I)icczg( Wykonawcy

Zalqcznil( nr' 5

Zamawiaiqcy:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha lleskidzka
TEL: (033) 872-31-00
I|AX: (013i3 J 87 2 -'.3 1- - 1 7

c-mail: zozsuchabcskidzka(!wp.pl
http//www.zozsuchabeshirlzka.pl
I{liGON: 0003 04415, N IIr: 5 5 2- 12,74-1.}52

ll
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Na potrzeby postqpowania o udzielenie zanr6wienia publicznego
pn USLUGI KONSERWACIT URZADZEN DZWIGOWyCH

o(wiadczam, 2e wypetniiem obowiEzki informacyjnc przcwidziane w art. 13 lub art, 14 ltol)or)
wobcc os6b fizycznych, od ktdrych dane osobowc bezposrccinio lub posrednio pozyskalem w cclu

ubicgania siq o udziclcnie zam6wienia publiczncgo w ninicjszynr postqpl)waniu.*

., dnia .,............

Podpis wraz z piecz qciq osoby uprawnionej
clo rcplezcnlorvan ia Wykor)a!vcy

1) 
rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia 27 kwietnra 2016 l w sprawle ochrony osob

fizycznych w zwiazku z ptzelwazanien danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uc'hytenia
dyrektywy 95/46ME (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016, str. 1).

'W przypadku gdy wykonawca nie pzekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycrqcych Lub zachodz
wylqczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4lub aft. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenra
wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykrestenie)
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