Nr sprawy BZP/38/383-50/2014

Formularz oferty
Na wykonanie usługi poniżej 30 000 euro.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie – Zdrój
REGON: 272790824
NIP: 633-10-45-778
KRS 0000048508
I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Konserwacja dźwigów w zakresie i sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami
konserwacji i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i konserwacji urządzeń dźwigowych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
Przez konserwację dźwigów rozumie się utrzymywanie w stałej gotowości ruchowej dźwigów, remonty
bieżące, wykonywanie zleceń Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykonywanie czynności określonych
przez wytwórcę dźwigów w celu bieżącej eksploatacji dźwigów.
Szczegółowy zakres konserwacji i przeglądów dźwigów przez Wykonawcę obejmuje:
1. Okresową konserwację dźwigów zgodnie z przepisami UDT i uczestnictwo w rewizjach
okresowych dokonywanych przez Inspektora UDT.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji i napraw bieżących oraz utrzymania
dźwigów w stałym ruchu z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności
konserwacyjno-naprawczych.
3. Zakres konserwacji obejmuje naprawy niewymagające wymiany części a mające na celu
utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej oraz dokonywanie raz w miesiącu
przeglądów okresowych polegających na:
- sprawdzeniu stanu technicznego podzespołów i urządzeń dźwigów,
- przeprowadzeniu niezbędnych regulacji urządzeń dźwigów,
- sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń obwodów bezpieczeństwa,
- kontrole działania wyłączników krańcowych.
4. W zakres konserwacji wchodzi ponadto naprawa lub wymiana części, które Wykonawca
zabezpiecza w ramach wykonywanych robót a które są już wliczone w cenę za konserwacje.
Części i materiały wliczone w cenę to:
Cewki, taśmy hamulcowe, rolki, wkładki topikowe, czyściwo, nakrętki, śrubki, podkładki, płótna
ścierne, zawiasy, izolacja, styki, kontakty, żarówki sygnalizacyjne, przyciski, smary, oleje.
5. Naprawy inne niż bieżące takie jak: naprawy lub wymiany spowodowane dewastacją, umyślnym
uszkodzeniem lub kradzieżą, modernizacją lub remontem kapitalnym będą wykonywane na
podstawie odrębnych zleceń.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego dyżuru pod telefonem i usunięciu
zgłoszonej awarii dźwigu w nieprzekraczającym czasie 2 godzin.
7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,
Przestrzeganie przepisów Prawa Budowlanego, warunków BHP i ppoż. Oraz przygotowanie
organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzenia robót.
8. Wykonawca dokonuje uwolnienia osób uwięzionych w windzie w ciągu maksymalnie ½ godziny
od czasu zgłoszenia. Za zwłokę w wykonaniu czynności zostanie naliczona kara 100 netto za
każde udokumentowane zdarzenie.
9. Opłaty związane z odbiorami i nadzorem przez UDT pokrywa Zamawiający.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od dnia obowiązywania umowy.
III. WARUNKI PŁATNOŚĆI
Należność za wykonaną usługę płatna będzie po zakończeniu każdego miesiąca po należytym
wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminie ..... *dni od dnia doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
IV. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Wzór umowy.
Załącznik nr 2 – Wykaz dźwigów objętych konserwacją.
V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.11.2014 r. do godz. 10:00:
• pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 JastrzębieZdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: Procedura do 30.000 euro BZP/38/383-50/14- nie
otwierać przed 04.11.2014 r. lub
• faksem z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na numer o32 47 84 549
i potwierdzone pisemnie lub
• w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail:
zp@wss2.pl i potwierdzone pisemnie.
VI. Nazwa i adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP ...............................................................
Regon .............................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ...........................................................................
.....................................................................................................................................................

VII. Oferuję wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę:
miesięcznie:
Netto:………………zł/słownie: …………………………………………………........................................................
Brutto:………………zł/słownie: ………………………………………………….......................................................
Ogółem:
Netto:………………zł/słownie: …………………………………………………........................................................
Brutto:………………zł/słownie: ………………………………………………….......................................................
VIII. Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach:
a)
merytorycznych są:
- ze strony Zamawiającego: Zbigniew Zakrzewski – Kierownik Obsługi Technicznej.
- ze strony Wykonawcy: Pan(i) …………………………………………………………………………………………………….
b)
formalno – prawnych:
- ze strony Zamawiającego: Izabela Sobczak – St. specjalista ds. Zamówień Publicznych

* Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpisał preferowany przez siebie termin płatności spośród
następujących opcji: 60 dni lub 90 dni.
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IX. Oświadczenia
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy
i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego typu zadań.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w pkt I oferty.
Załączam do niniejszego formularza następujące załączniki, stanowiące integralną część oferty:
1. Kopię KRS lub kopię Wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej.
2. .........................................................................................................................................

Miejscowość .................................................. dnia ........................................................................

..................................................................
Podpis osoby uprawnionej

..................................................................
Pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 1
UMOWY NR ....../2014 - wzór
Zawarta w dniu …..................…. 2014 roku w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr
2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048508 nr NIP 6331045778,
reprezentowanym przez:
Grażyna Kuczera – Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
Umowa zostaje zawarta , w wyniku postępowania BZP/38/383-50/14 na podstawie obowiązującego
u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2014
z dnia 24.01.2014 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. nr 907 ze zmianami) nie stosuje się (art.4
pkt 8).
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: Konserwacja dźwigów w zakresie i sposób ustalony dokumentacją
techniczno-ruchową, instrukcjami konserwacji i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o
budowie i konserwacji urządzeń dźwigowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju.
2. Przez konserwację dźwigów rozumie się utrzymywanie w stałej gotowości ruchowej dźwigów,
remonty bieżące, wykonywanie zleceń Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykonywanie czynności
określonych przez wytwórcę dźwigów w celu bieżącej eksploatacji dźwigów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 a Zamawiający
do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
4. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
miesięcznie:
Netto:………………zł/słownie: …………………………………………………........................................................
Brutto:………………zł/słownie: ………………………………………………….......................................................
Ogółem:
Netto:………………zł/słownie: …………………………………………………........................................................
Brutto:………………zł/słownie: ………………………………………………….......................................................
5. Termin realizacji umowy: 24 miesiące od dnia obowiązywania umowy.
Umowa obowiązuje od dnia .......................

1.
2.
3.

4.

§3
Warunki płatności
Należność za każdą cząstkową realizację przedmiotu umowy płatna będzie w terminie ….. dni od
dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim zrealizowaniu zamówienia.
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać
na fakturze numer umowy.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeżeli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio
z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi
należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez
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5.

6.

7.

8.

poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew,
subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż
celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność
usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom
zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to
uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 3ust. 4 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego
jako brutto w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 3 ust. 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ogólnej wartości zamówienia
wskazanego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
§4
Obowiązki Wykonawcy

Szczegółowy zakres konserwacji i przeglądów dźwigów przez Wykonawcę obejmuje:
1. Okresową konserwację dźwigów zgodnie z przepisami UDT i uczestnictwo w rewizjach
okresowych dokonywanych przez Inspektora UDT.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji i napraw bieżących oraz utrzymania
dźwigów w stałym ruchu z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności
konserwacyjno-naprawczych.
3. Zakres konserwacji obejmuje naprawy niewymagające wymiany części a mające na celu
utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej oraz dokonywanie raz w miesiącu
przeglądów okresowych polegających na:
- sprawdzeniu stanu technicznego podzespołów i urządzeń dźwigów,
- przeprowadzeniu niezbędnych regulacji urządzeń dźwigów,
- sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń obwodów bezpieczeństwa,
- kontrole działania wyłączników krańcowych.
4. W zakres konserwacji wchodzi ponadto naprawa lub wymiana części, które Wykonawca
zabezpiecza w ramach wykonywanych robót a które są już wliczone w cenę za konserwacje.
Części i materiały wliczone w cenę to:
Cewki, taśmy hamulcowe, rolki, wkładki topikowe, czyściwo, nakrętki, śrubki, podkładki, płótna
ścierne, zawiasy, izolacja, styki, kontakty, żarówki sygnalizacyjne, przyciski, smary, oleje.
5. Naprawy inne niż bieżące takie jak: naprawy lub wymiany spowodowane dewastacją, umyślnym
uszkodzeniem lub kradzieżą, modernizacją lub remontem kapitalnym będą wykonywane na
podstawie odrębnych zleceń.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego dyżuru pod telefonem i usunięciu
zgłoszonej awarii dźwigu w nieprzekraczającym czasie 2 godzin.
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7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,
Przestrzeganie przepisów Prawa Budowlanego, warunków BHP i ppoż. Oraz przygotowanie
organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzenia robót.
8. Wykonawca dokonuje uwolnienia osób uwięzionych w windzie w ciągu maksymalnie ½ godziny
od czasu zgłoszenia. Za zwłokę w wykonaniu czynności zostanie naliczona kara 100 netto za
każde udokumentowane zdarzenie.
9. Opłaty związane z odbiorami i nadzorem przez UDT pokrywa Zamawiający.

§5
Osobami odpowiedzialnymi na nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
a)
ze strony Zamawiającego jest: Zbigniew Zakrzewski – Kierownik Działu Obsługi Technicznej,
b)
ze strony Wykonawcy: Pan(i)…………......................................................................................
§6
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji usługi.

dotyczących

§7
Kary umowne
1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 20% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
b) w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin
realizacji przedmiotu umowy.
c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadkach
innych niż wymienione w pkt 1) i 2) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej.
Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od regulowania zobowiązań
finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go
z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§9
Postanowienia końcowe
Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: sytuacji, gdy w związku ze zmianą
przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany
wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT.
Zmiana osób, o których mowa w § 5, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany
umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Załącznik do umowy – wykaz dźwigów objętych konserwacją
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ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2
WYKAZ DŹWIGÓW OBJĘTYCH KONSERWACJĄ

Wykaz dźwigów objętych konserwacją w WSS Nr 2 przy ul. Krasickiego 21.
Lp.

Typ dźwigu - lokalizacja

1
2

Osobowy, ODA – budynek łóżkowy A
Towarowo-osobowy, SGA - budynek
łóżkowy B
Towarowo-osobowy, SGA - budynek
łóżkowy B
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Nr.
ewidencyjny
3107000406
3107000405

Nr.
fabryczny
6504
A-22740

Rok
produkcji
1991
1991

Ilość
przystanków
4
4

3107000404

A-22741

1991
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Wykaz dźwigów objętych konserwacją w WSS Nr 2 przy ul. Al. Jana P. 7
Lp.

Typ dźwigu - lokalizacja

1
2
3
4
5
6
7
8

Towarowy mały, PBD - kuchnia
Towarowy mały, PBD - kuchnia
Towarowy mały, PBD - kuchnia
Towarowy mały, PBD - kuchnia
Towarowy mały, PBD - apteka
Towarowo-osobowy MGE - kuchnia
Towarowo-osobowy MGE - warsztaty
Osobowy – 12- przystankowy, 630 kg

Nr.
rejestracyjny
3107001685
3107001688
3107001686
3107001687
3107001726
3107000277
3107000344
N 3107001976
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Osobowy – 12- przystankowy, 630 kg

N 3107001977

10

Osobowy – 12- przystankowy, 630 kg

N 3107001990

11

Osobowy – 12- przystankowy, 630 kg

N 3107001989

12

Towarowo-osobowy dźwig12- przystankowy, 1 700 kg
Towarowo-osobowy dźwig12- przystankowy, 1 700 kg
Dźwig - hydrauliczny- 1600 kg
Dźwig – hydrauliczny – 630 kg
Platforma dla niepełnosprawnych

N 3107001978

13
14
15
16

N 3107001991
N3107001437
N3107001493
N 3007000139

Nr.
fabryczny
28823
28826
28824
28825
27986
52003
53160
DA92/11/2011
DA93/11/2011
DA98/11/2011
DA97/11/2011
DA94/11/2011
DA99/11/2011
016.
016.
B-56037

Rok
produkcji
1975
1975
1975
1975
1975
1984
1989
2011

Ilość
przystanków
2
2
2
2
2
2
2
12

2011

12

2011

12

2011

12

2011

12

2011

12

2009
2009
2004

4
4
2

