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RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP 796-00-12-187
REGON: 000315086
Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom, ul. Lekarska 4
tel. 48 361-52-83, 48 361-52-84, 48 361-54-21, fax. 48 361-52-13
e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

Znak sprawy: RSzS/SZP/P-16/2016

Radom, dnia 04.05.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących
będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209.000 Euro

Sporządziła: Magda Dusińska
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KARTA UZGODNIEŃ
do postępowania nr RSzS/SZP/P- 16/2016
Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na wyposażeniu
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

________________________________________________________________________
Magda Dusińska
………………………….….…
(podpis)

Sporządzający SIWZ:

Uzgadniam pod względem wymaganego
zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie
środków finansowych

Potwierdzam, że treść siwz jest zgodna
pod względem formalno – prawnym

Grażyna Penza
……………………………………….....
(Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych)

Dorota Ciekała
………………………………
(Główny Księgowy)

Joanna Jurmanowicz - Walczak
…………………………………..

(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały
uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową
i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych
Anna Skwarczyńska
………………………………………………………..
(Przewodniczący Komisji Przetargowej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zatwierdzam przedłożone dokumenty
i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania
Marek Pacyna
………………………………………………………………………….
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zawiera:
Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział III - Formularz Oferty i formularze załączników do oferty:
Załącznik nr 1 do formularza oferty
Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 2 do formularza oferty
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do formularza oferty
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Załączniki nr 4 do formularza oferty
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Załączniki nr 5 do formularza oferty
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
Załączniki nr 6 do formularza oferty
Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia
Załączniki nr 7 do formularza oferty
Formularz cenowy

Rozdział IV – Wzór umowy
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ROZDZIAŁ I.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest:
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego
Adres:
ul. Lekarska 4, 26-610 Radom
Tel:
+48 48 361-52-83, 361-52-84
Fax:
+48 48 361-52-13
E-mail:
zampubl@rszs.regiony.pl
Adres strony internetowej: przetargi.rszs.radom.regiony.pl
NIP:
796-00-12-187
Nazwa banku i nr konta, na które Wykonawcy mogą wpłacać wadium: PEKAO Pekao SA I/O Radom 30
1240 1789 1111 0000 07770 652
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209.000 Euro.
2.2. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
2.3. Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to
rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.2.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych
i układów chłodzących będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
3.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców
„przedmiotem zamówienia”.
3.3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
KOD CPV: 50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50.73.00.00-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
Usługa o charakterze piorytetowym, numer kategorii – 1
Kod CPC: 88640 - Usługi konserwacyjne i naprawcze
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia
w Rozdziale II SIWZ.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:
5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.
5.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
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wykonał minimum 50 przeglądów urządzeń typów: centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnych,
agregatów chłodu i klimatyzatorów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału
w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług wraz
z dowodami , że zostały/są wykonywane należycie zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.
5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
I. Potencjał techniczny do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponował na czas
realizacji zamówienia odpowiednim wyposażeniem technicznym zgodnym z zapisami aktów
wykonawczych do Ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a w szczególności:
- urządzeniem do sprawdzania szczelności urządzeń gazowych i wycieków freonu,
- urządzeniem do odzyskiwania freonu (wraz z butlą)
- urządzeniem do sprawdzania ciśnień w instalacjach freonowych i uzupełnienia freonu
- urządzeniem do lutowania twardego
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu na
dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu narzędzi , wyposażenia zakładu
i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.
II. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na
czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. posiadających następujące
kwalifikacje:
a) co najmniej 2 osoby posiadające łącznie aktualne (w okresie trwania przedmiotu zamówienia)
uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru - Grupa 1 pkt: 2, 10; Grupa 2 pkt: 5;
(obsługa, konserwacja, remonty, montaż, pomiary) zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia
28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tekst jedn. Dz.U.89 poz.828 z późn. zm)
b) co najmniej 1 osobę posiadającą aktualne (w okresie trwania przedmiotu zamówienia)
uprawnienia kwalifikacyjne naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych
zawierających substancje kontrolowane wg Ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz. U. z 2015r poz. 881)
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu na
dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według
metody spełnia/ nie spełnia.
5.1.4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

RSzS/SZP/P-16/2016

7

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według metody „ spełnia/ nie spełnia”
określonych w pkt. 6.2 i 6.3 SIWZ.
5.3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na
podstawie złożonej wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według metody spełnia/ nie spełnia.
5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 5.1.1-5.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunki określone w pkt. 5.2 i 5.3 powinien spełniać każdy
z wykonawców samodzielnie.
5.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3
lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia
wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które
mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz
naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.
5.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia zawierające informacje na temat:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
5.7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.
5.8. Zamawiający NIE ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy należy przedłożyć:
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6.1.1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do
oferty)
6.1.2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – ( wzór
stanowi załącznik nr 4 do oferty)
Dowodami, o których mowa powyżej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia
6.1.3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat na temat ich kwalifikacji
zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami ( wzór stanowi załącznik nr 5 do oferty)
6.1.4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do oferty)
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy
przedłożyć:
6.2.1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 1 do oferty)
6.2.2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składnia ofert
6.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
6.3.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt. 6.2.2 przedkłada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio,
że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.4. Wykonawca dysponujący zasobami innych podmiotów, które jednocześnie będą wykonywać
część zamówienia - jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 i 6.3.
6.5. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp należy przedłożyć następujące dokumenty w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę
upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.
6.5.1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty.
6.6. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
6.6.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty.
6.6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
6.6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby
przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:
zobowiązanie do wspólnej realizacji zamówienia oraz określenie zakresu działania poszczególnych
stron umowy.
6.6.4. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie
również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.
6.6.5. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 6.6.1 i 6.6.4 składają wspólnie ofertę przy czym:
a). oświadczenie lub dokumenty wskazane w pkt. 6.1 powinny zostać złożone w taki sposób aby
wskazywać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej
jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie)
b). oświadczenie lub dokumenty wskazane w pkt. 6.2,6.3,6.5 muszą być złożone osobno przez
każdego z wykonawców.
6.7. Podwykonawcy
6.7.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę
nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 9).
6.7.2. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców.
6.7.3. Zmiana podwykonawcy podanego do realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą
Zamawiającego.
6.8. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty:
6.8.1) pełnomocnictwo – w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie
6.8.2) wypełniony formularz cenowy
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu.
7.3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
P. Anna Skwarczyńska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – tel. 48 361-52-83
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
8.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
9.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub w postaci
kopii poświadczonej notarialnie.
9.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
9.9 Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.10. Wymaga się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie,
przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być parafowane
przez Wykonawcę.
9.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty
winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9.12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz.1503 ze
zm.)” i dołączone do oferty, wymaga się aby były trwale, ale oddzielnie spięte. Nie ujawnia się
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informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że
nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
(należy wskazać w formularzu oferty pkt. 7). W sytuacji gdy wykonawca zastrzeże w ofercie
informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne na podstawie przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych lub gdy wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostepnieniu na takich samych zasadach
jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
9.13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9.14. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
9.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.16. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
9.17. Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
10.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim
zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej (przetargi.rszs.radom.regiony.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do
Zamawiającego, nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
10.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:
 na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
10.3 Pytania należy kierować na adres:
Radomski Szpital Specjalistyczny
Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom ul. Lekarska 4
Fax.: 48 361-52-13
zampubl@rszs.regiony.pl
10.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
10.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej.
10.7 Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
na stronie internetowej: (przetargi.rszs.radom.regiony.pl).
10.9 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
z zapytaniem o którym mowa w pkt. 10.1.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
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11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty
stanowiącym załącznik do SIWZ zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym
załącznik do oferty.
11.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem pkt. 11.6.
11.3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
11.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
11.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r ustawy o podatku
od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).
11.6. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
12.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul.
Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 309 /Sekcja Zamówień Publicznych/, III piętro w terminie do
16.05.2016 godz. 10:00
12.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Sekcja Zamówień
Publicznych 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane „P-16/2016 Oferta przetargowa na
Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na
wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, nie otwierać przed dniem 16.05.2016r. godz.
10:30”
12.3 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
12.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej
oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone
do oferty.
12.5.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
13.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomski Szpital Specjalistyczny ul.
Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro w dniu 16.05.2016r o godz.
10:30
13.2. Otwarcie ofert jest jawne.
13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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13.4.Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13.5 Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny
wniosek Wykonawcy.
14. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
14.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
L.p.
Kryterium
Znaczenie procentowe
Maksymalna ilość
kryterium
punktów, jakie może
otrzymać oferta
za dane kryterium
1. cena
95%
95 pkt.
2. Warunki płatności
5%
5 pkt.
Uwaga: Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury lub
rachunku.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
14.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej
zasady:
a) OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:
Wartość punktowa= C min/ C of x R
C min - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie
C of - cena brutto oferty badanej
R - Ranga ocenianego kryterium
UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł)
podana w pkt. 1 formularza oferty z zastrzeżeniem pkt. 14.4. SIWZ.
b) OCENA OFERT W KRYTERIUM „WARUNKI PŁATNOŚCI”:
Wartość punktowa= T of / T max x R
T of – termin płatności oferty badanej
T max – maksymalny termin płatności
R- Ranga ocenianego kryterium
UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „warunki płatności” będzie brana pod uwagę wartość podana
w pkt. 4 formularza oferty.
Zamawiający ustala, iż minimalny termin płatności, jaki może zaoferować wykonawca wynosi 30 dni,
a maksymalny termin płatności wynosi 60 dni i przyzna punktację w następujący sposób:
- za zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego terminu płatności tj. 30 dni Zamawiający przyzna 0
pkt. ,
- za zaoferowanie przez Wykonawcę maksymalnego terminu płatności tj. 60 dni Zamawiający przyzna
5 pkt.
- za zaoferowanie przez Wykonawcę terminu płatności pomiędzy 30 dniem a 60 dniem płatności
Zamawiający przyzna punkty proporcjonalnie wg w/w wzoru.
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UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie wypełni oferowanego terminu płatności
w formularzu oferty zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin tj. 30 dni jako wiążący
i przydzieli wykonawcy 0 pkt.
14.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną.
14.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
14.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
15.2 O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone
w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (informacje o wyborze najkorzystniejszej
oferty) na stronie internetowej (przetargi.rszs.radom.regiony.pl) oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.
15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta został wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
15.5. Przed przystąpieniem do podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w ofercie w „Wykazie
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” - w formie kopii poświadczonych „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
16.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/faksem lub drogą
elektroniczną/ albo nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
16.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu
określonego powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta.
16.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
16.5. Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie
zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
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17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Odwołanie
17.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI tej ustawy.
17.2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
 Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 Odrzucenia oferty odwołującego.
17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób , aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust.2.
17.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.
17.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180
ust.2.
17.9. Odwołanie wnosi się :
 W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo
 W terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie:
 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.9 i 17.10 wnosi się:
 W terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
17.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
17.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Skarga do sądu
17.14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
17.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
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17.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
19.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
19.3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie
z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
19.4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
19.5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one
udostępnione.
19.6. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
19.7. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich
kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o
wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
19.8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na
wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy techniczne regulacyjno – konserwacyjne urządzeń
i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Szpitala.
1. Wykaz podstawowych urządzeń i instalacji przedmiotu zamówienia:
 instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (szczegóły urządzeń – tabela A)
a) Zespoły urządzeń – układy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we wszystkich budynkach
R.Sz.S. (centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, centralki i zasilanie c.t., agregaty i zasilanie
chłodnicze,
wentylatory,
nagrzewnice,
kanały,
zasilanie
elektryczne
i sterowanie) /bez wentylatorowni Bloku Operac. Chir./ [tabela A]:
- Bud. Główny – węzły (x6):
- układ wentylacyjno-klimatyzacyjny -Zakład Diagnostyki Obrazowej, O/Kardiologiczny
(angiograf)
- układ wentylacyjno-klimatyzacyjny -O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- układ wentylacyjno-klimatyzacyjny - O/Kardiologiczny
- układ wentylacyjno-klimatyzacyjny – O/Chorób Wewnętrznych
- układ wentylacyjny naw/wyw - Kuchnia
- układ agregatu wody lodowej wraz ze skraplaczem zewn., modułem hydraulicznym i
siecią wody lodowej dla - Bloku Operacyjnego Chirurgicznego, O/Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, O/Kardiologicznego
- Izba Przyjęć (SOR) – węzeł wentylacyjno-klimatyzacyjny
- Bud. Pawilon O/Dializ/Dziecięcy– węzły wentylacyjne (x4): dializy, nefrologia, dziecięcy
(x2)
- O/Ginekologiczno-Położniczy
nowy
–
węzły
wentylacyjno-klimatyzacyjne
(x9central+2agr.chł.+ct)
- Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Laboratorium Analitycznym
i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej + Budynek Szwalni – centrale wentylacyjne (x8)
- Budynek O/Obserwacyjno-Zakaźny i Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym
i
Hospicjum
Stacjonarnym – centrale wentylacyjne (x6): zakaźny, zol
- Budynek Przychodni Specjalistycznych i Dyrekcji ul. Lekarska 4 – węzły wentylacyjne (x1)
 klimatyzatory (tabela B)
Tabela A – główne urządzenia z układów klimatyzacyjno – wentylacyjnych i lokalne
L.p.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Miejsce zamontowania
Szpitalny Oddział Ratunkowy z
Izbą Przyjęć
Blok Operacyjny Chirurgiczny z
Centralną Sterylizatornią
-Zakład Diagnostyki Obrazowej
-O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1
Dnia Leczenia Stanów Nagłych w
Chorobach Układu Krążenia
Przechowalnia zwłok szpital –
bud.gł.
Zakład Patomorfologii
Magazyn Żywnościowy
Kuchnia

Typ urządzenia
Agregat chłodu Cool G20MR-KB02P
Agregat wody lod. Windex WMM1202E z mod.hydr.
i skrapl.zewn. 2003
Agregat chłodu Cool CBGE-2B45 2005

Agregat chłodu AsperaU(N)J9238GS ze skrapl.Embraco
Agregaty chłodu szt.2 do komoryKZR16 2009
Agregat chłodu SAN 1-D8-2R-28KE-TFD
Centrala wentylacyjna nawiewna (x1) + wentylatory
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O/GinekologicznoPołożniczy(nowy)
O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii Dializy
O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii Nefrologia
O/Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
Szpitalny Oddział Ratunkowy z
Izbą Przyjęć
O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1
Dnia Leczenia Stanów Nagłych w
Chorobach Układu Krążenia
O/Dziecięcy
z
Odcinkiem
Pediatrii 1 Dnia
O/Obserwacyjno-Zakaźny
z
odcinkiem 1 Dnia Leczenia
Chorób Wątroby
O/wewnętrzny
O/wewnętrzny
Zakład Opieki Długoterminowej
z Zakładem PielęgnacyjnoOpiekuńczym,
Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym
i
Hospicjum Stacjonarnym
Angiografy:
-Zakład Diagnostyki Obrazowej
-O/Kardiologiczny
-Centralne
Medyczne
Laboratorium Diagnostyczne z
Laboratorium Analitycznym i
Pracownią
Serologii
Transfuzjologicznej
-Budynek Sortowni (D.A-G.)
O/Ginekologiczno-Położniczy
(nowy)
O/Ginekologiczno-Położniczy
(nowy)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

19
dachowe wyciągowe (x2)
Agregaty wody lod. z mod.hydr. i zbiorn.buf Galetti R410A
typ MCE039COAA i LCE121CSG. (x2)
Centrala went BS1 VBW Clima Gdynia 1997
Centrala went CV-A VTS Clima 1999
Centrala went/klim MCK4 Klimor Gdynia 2004
Centrala went/klim MCK3L/P25 Inwent Lublin (x1) 2001 +
centrale wentylacyjne Inwent (x2) 2001
Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2005
Centralka went VX (szt.2) Koss 2006
Centrala went
went.wyc.(x2)

naw.(x2) CV VTS Clima + centala

Central went/klimat. VTS Ventus VS 2013
Agregat chłodu Galetti MCE R410A

Centrala went (x2) VTS Clima 2009

Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2004 z agr.chł.+
Centrala went/klim VS40R-PHC/FC VTS 2015 z agr
chłodu.freon.LG Arun140

Centrale went (x8) Klimor Gdynia 1998

Centrala went/klim (x5) Clima Product 2011
Centrala went (x4) Clima Product 2011

Klimatyzatory - Zakres przedmiotowy umowy obejmuje klimatyzatory zgodnie ze szczegółowym
wykazem –Tabela B
Miejsce
zamontowania
Marka i typ klimatyzatora
klimatyzatora

L.p.
1.
2.
3.
4.

Centralne
Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
z
Laboratorium Analitycznym
i
Pracownią
Serologii
Transfuzjologicznej

Acson A4LC30CR FFFA; 2006 Galanz
Acson A4LC25CR AFCA; 2006
Lennox GHM 09 NLA; ok.2000
Lennox GHM 09 NLA; ok.2000
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

20

Zakład Patomorfologii
O/Ortopedyczno - Urazowy
O/Ortopedyczno - Urazowy
Dział Informatyki
Dział Informatyki
Sekcja Dok. i Ruchu Chorych
Lab. – Pracownia Serologii
Lab. – Pracownia Serologii
Lab. – Pracownia Serologi
Zakład
Obrazowej

Fujitsu ASY18E
Akaj AC-GS18HR; 2008
Tadiran TNL-20H; 2009
Tadiran TNL-20H; 2001 Apollo
Tadiran GFL-S200H; 2001 Cosmos
Lennox GHM 09 NLA; 2006
Polair ASW-H12A4; ok.2007
Polair ASW-H12A4; ok.2007
Polair ASW-H12A4; ok.2007
Fuji Electric RD-25U/RO-25U; 2011
Diagnostyki Galanz AUS-24H53R23064; 2011
Toshiba RAV SM1107
Tadiran GXL200HD
Diagnostyki

-Zakład
Obrazowej
O/Kardiologiczny
z
Odcinkiem 1 Dnia Leczenia
Stanów
Nagłych
w
Chorobach Układu Krążenia
RTG Poradnia Ortopedyczna
O/Kardiologiczny
z
Odcinkiem 1 Dnia Leczenia
Stanów
Nagłych
w
Chorobach Układu Krążenia
O/Kardiologiczny
z
Odcinkiem 1 Dnia Leczenia
Stanów
Nagłych
w
Chorobach Układu Krążenia
- U.P.S.
O/Kardiologiczny
z
Odcinkiem 1 Dnia Leczenia
Stanów
Nagłych
w
Chorobach Układu Krążenia
- stymulatory
O/Kardiologiczny
z
Odcinkiem 1 Dnia Leczenia
Stanów
Nagłych
w
Chorobach Układu Krążenia
- echo
O/Anestezjologii
i
Intensywnej Terapii
Kaplica
O/Chirurgii Ogólnej (sale
„R”)
O/Chirurgii Ogólnej
O/Urologii z Pracownią
Litotrypsji
O/Urologii z Odcinkiem
Zabiegowym 1 Dnia i
Pracownią Litotrypsji

Tadiran GFL-S150H; 2004

Tadiran TNLS11
Acson A4LC10B; 2009

Lennox GHM 09 NLA; 2008

Tadiran GXL200HD; 2000

Lennox GHM12N; 2008

Tadiran GFL-S 150H; 2001
Lennox HM18NO; 2008
Tadiran GXL200HD
Tadiran TFE 11; 2005
Tadiran GXL200HD; 2001 Kosmos
Carrier
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30.

38.

Pracownia RTG ul. Lekarska
4
Sekretariat ul. Lekarska 4
Blok
Operacyjny
Ginekologiczny
O/GinekologicznoPołożniczy - II p.
O/GinekologicznoPołożniczy - III p.
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Gruźlicy, Chorób
Płuc i Alergii Oddechowej
Poradnia Chorób Piersi i
profilaktyki Onkologicznej
ul. Lekarska
Apteka Szpitalna

39.

Serwerownia ul.Lekarska

Lennox GHM12N; 2009

40.

Bufet (Dział Żywienia)
Zakład
Diagnostyki
Obrazowej
Zakład
Diagnostyki
Obrazowej USG
O/Obserwacyjno-Zakaźny z
odcinkiem 1 Dnia Leczenia
Chorób Wątroby

Lennox HM30NO; 2009

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

41.
42.
43.

44.

21

Lennox GHN 12 NLA
Fujitsu AOY12RSCJ; 2007
Tadiran GXL200HD
Lennox IHM 18 NO
Lennox GHM 24 NO
Lennox GHN 09 NLA; 2008
Lennox GHM12H; 2009
Lennox GHM12N
Hundaj; 2008

Fujtsu AQY09
Mitsubishi
Fujtsu AQY09

47

Daikin 3MK350E1V1B
Blok
Operacyjny Daikin 3MK350E1V1B
Chirurgiczny z Centralna
Daikin 3MK350E1V1B
Sterylizatornią
Daikin 3MK350E1V1B

48

Dział Informatyki (serwery)

Mitsubiski MO2-GE35VA

49

Dział Informatyki (serwery)

Mitsubiski PUH2P125

50

Dział Informatyki (serwery)

Mitsubiski PUH2P125

51

SOR z Izbą Przyjęć (ups)
Lennox GHM12N
O/Kardiologiczny
z
Odcinkiem 1 Dnia Leczenia
Stanów
Nagłych
w Urlich
Chorobach Układu Krążenia
- Ordynator
APSI30 – szt.2
O/wewnętrzny
Mistral – szt.1
O/Okulistyki z Odcinkiem
Lennox HM18N; 2005
Zabiegowym Jednego Dnia
Zakład Patomorfologii -1p. Fujtsu ABY; 2007
O/Dializ
z
Odcinkiem
Tadiran; 2001
Nefrologii – Gabinet lekarski

45
46

52

53
54
55
56
57
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59

O/Chirurgii Naczyniowej z
Odcinkiem Zabiegowym 1 1
Dnia
Laboratorium Mikrobiologii Samsung FH070EAV1; 2011

60

Laboratorium Mikrobiologii

Samsung AQ18TSBN/X; 2011

61

Mammografia

Midea seria R (x2)

II. Opis czynności przeglądowych regulacyjno - konserwacyjnych
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe polegające na wykonaniu okresowych przeglądów
technicznych regulacyjno – konserwacyjnych urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji zainstalowanych w RSzS w asortymencie i ilościach określonych w pkt I., polegające na:
1) Wykonaniu okresowych przeglądów technicznych regulacyjno-konserwacyjnych
urządzeń
i instalacji w oparciu o uzgodniony z zamawiającym harmonogram:
a) Przeprowadzenie 2 razy w roku, badań i pomiarów, sprawdzeń i regulacji oraz czyszczenia i innych
czynności konserwacyjnych wraz z wymianą podzespołów i części wynikających z normalnego ich
zużycia i z zaleceń producenta – takich jak: filtry, freon, glikol i inne materiały zapisane w instrukcjach
jako materiał konserwacyjny mający podlegać wymianie lub uzupełnieniu podczas okresowych
przeglądów.
Z przeprowadzonych przeglądów sporządzenie protokołów zawierających opis wykonanych
czynności oraz wymienionych części i podzespołów, oraz orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.
Po pierwszym przeglądzie należy także przygotować dane i wypełnić dla Zamawiającego dokumenty
wymagane do sprawozdań określonych w Ustawie z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy urządzenia, której zakres prac i części
niezbędnych do wymiany ,wykracza poza zakres przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić w raporcie z przeglądu rodzaj usterki i zakres jej naprawy w celu akceptacji przez
Zamawiającego i podjęcia dalszego działania.
2) zgodnie z wymaganiami określonymi w RMZ z dnia 26.06.2012r wykonanie 1 raz w roku (co 12
miesięcy, tj 2 razy w okresie umowy), okresowej dezynfekcji urządzeń i instalacji o pow. ok. 3,9 tys.
m2. Poprzez dezynfekcję należy rozumieć dezynfekcję instalacji wentylacyjnej przy użyciu środków
dopuszczonych przez PZH wraz z wykonaniem badań mikrobiologicznych.
Z przeprowadzonych czynności sporządzenie protokołów zawierających opis wykonanych czynności
oraz orzeczenie o wynikach badań.
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ROZDZIAŁ III
FORMULARZ OFERTY
I
FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY
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FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres*....................................................................................................................................................
Tel.*: ......................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej*.................................................................................................................
Regon*...................................................................................................................................................
NIP *:......................................................................................................................................................
Nr fax.*, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję: .........................................................
(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Lekarska 4
26 – 610 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w procedurze
przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro świadczenie
usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na wyposażeniu
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że
akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:
za cenę: …..………………………………………………………………………………….…….…..….…………... zł brutto*,
(słownie: ……………………………….…………………………………………………………………..........................................),
w tym podatek VAT …............ %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do
formularza oferty
*w przypadku opisanym w pkt. 11.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać wartość
przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie
Zamawiającego i jednocześnie uzupełnić właściwe oświadczenie w pkt. 10 formularza oferty.
2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy
4. Oferowany termin płatności - ……………………………… od daty wystawienia faktury lub rachunku
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych
w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od ....... do ....... informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /jeżeli
dotyczy/.
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8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
9. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców*, *(w tym
podwykonawców , na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2 b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.1, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:/ jeżeli dotyczy/ )
*Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców:
l.p.
Wykaz części zamówienia , które zostaną wykonane przez podwykonawców / wskazać
zakres zamówienia /
1
..
….
……
*Wykaz nazw ( firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b
l.p.
Wskazać należy nazwę podwykonawcy
1
..
….
……
10. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie * prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem,
podajemy nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania………………………………………………………………...., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty
podatku……………………………………………………………………
Uwaga: Brak skreśleń w pkt. 10 oznacza, że wybór oferty wykonawcy składającego ofertę nie będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
11. Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.
12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:
1. …………………………………………… tel. ……………………………… e-mail ………..………………..……………….
2. …………………………………………… tel. ……………………………… e-mail …………..………………..…………….
13. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:
1) ................................................................................................
2) ................................................................................................
3) ................................................................................................
.................................................... dnia ...................... r.
........................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 1 do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji

budynkowych i układów chłodzących będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego , oświadczamy, iż nie ma podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

................................................. dnia ...................... r.

............................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 2 do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na Świadczenie usług konserwacyjnych
instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na wyposażeniu Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

................................................. dnia ...................... r.

............................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 3 do formularza oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ubiegając się o udzielenie zamówienia na Świadczenie usług konserwacyjnych
instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na wyposażeniu Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego informuję, że:
o nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.)*
o należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), w której skład
wchodzą następujące podmioty (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej
należy wymienić wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, podać
nazwę i siedzibę)*:
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
4. ........................................................................................................
................................
(miejscowość, data)
………………………………………………………..
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę
* właściwe zaznaczyć znakiem X
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Załącznik Nr 4 do formularza oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących
będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Ja niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż:
- wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonujemy minimum 50
przeglądów urządzeń typów: centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnych, agregatów chłodu
i klimatyzatorów.
- nie wykonaliśmy lub wykonaliśmy nienależycie następujące zlecone nam usługi przeglądy urządzeń
typów: centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnych, agregatów chłodu i klimatyzatorów.
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie:

LP.

A
Usługi wykonane /
wykonywane należycie

1
2

3

4

WYKONAWCA
USŁUGI
(NAZWA I
ADRES) DOT.
PODMIOTÓW
TRZECICH
B

ODBIORCA USŁUGI
(NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO
C

WARTOŚĆ
USŁUGI

D

PRZEDMIOT USŁUGI

E

CZAS REALIZACJI (OD
DZIEŃ-MIESIĄC-ROK
DO DZIEŃ-MIESIĄCROK)
POCZĄTEK

KONIEC

F

G

Usługi zlecone a
niewykonane lub
wykonane
nienależycie
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5
6
7
8

W celu potwierdzenie, że usługi wskazane w tabeli w poz. …… są wykonane / wykonywane
należycie załączamy do oferty następujące dowody:
1. ……………………. Załącznik nr …. Do oferty
2. ……………………. Załącznik nr …. Do oferty
UWAGA:
1.Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych / wykonywanych usług
2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w wykazie
usług głównych należy wskazać wykonanie wszystkich usług o których mowa w pkt. 5.1.2
SIWZ oraz załączyć do wykazu dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywanie
należycie.

................................................. dnia ...................... r.
............................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 5 do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat na temat ich kwalifikacji
zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami
Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na
wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:

Ja niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyły następujące osoby:
L.p.
Imię i nazwisko
Dokumenty
Zakres posiadanych
potwierdzające
uprawnień
wymagane
(opis)
uprawnienia
(nazwa dokumentu)

1.

2.

3.

4.

Informacja o
podstawie
dysponowania
osobami – należy
wpisać –
dysponuję lub
będę dysponował
5.

................................................. dnia ...................... r.
………………….............................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 6 do formularza oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG
W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących
będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

L.P

WYKAZ NARZĘDZI I URZADZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH

INFORMACJA O

WYKONAWCY USŁUG W CELU REALIZACJI ZAMOWIENIA.

PODSTAWIE
DYSPONOWANIA TYMI
ZASOBAMI- NALEŻY
WPISAĆ DYSPONUJE LUB
BĘDĘ DYSPONOWAŁ

1.

2.

3.

................................................. dnia ...................... r.

............................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 7 do formularza oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY
Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Podstawę do określenia ceny ofertowej stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza cenowego
wg poniższego wzoru. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ:

PKT. I: Główne urządzenia z układów klimatyzacyjno – wentylacyjnych i lokalne
Okresowy przegląd techniczny regulacyjno - konserwacyjny

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

L.P.

lokalizacja/typ urządzenia

1

2
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Agregat chłodu Cool G20MRIzbą Przyjęć
KB02P
Agregat wody lod. Windex
Blok Operacyjny Chirurgiczny z
WMM1202E z mod.hydr.
Centralną Sterylizatornią
i skrapl.zewn. 2003
-Zakład Diagnostyki Obrazowej
-O/Kardiologiczny z Odcinkiem
Agregat chłodu Cool CBGE1 Dnia Leczenia Stanów
2B45 2005
Nagłych w Chorobach Układu
Krążenia
Agregat
chłodu
Przechowalnia zwłok szpital –
AsperaU(N)J9238GS
ze
bud.gł.
skrapl.Embraco
Agregaty chłodu szt.2 do
Zakład Patomorfologii
komoryKZR16 2009
Agregat chłodu SAN 1-D8-2RMagazyn Żywnościowy
28KE-TFD
Kuchnia
Centrala
wentylacyjna

stawka za 1 przegląd
techniczny
regulacyjno –
konserwacyjny
urządzenia (brutto)
w PLN
3

Ilość
Przeglądów
technicznych
regulacyjno –
konserwacyjnych
w okresie umowy
4
4

Okresowa dezynfekcja urządzeń i instalacji

Wartość
brutto
przeglądów
w PLN
kol.3 x kol.4

Stawka
podatku
VAT (w
%)

Stawka za 1
dezynfekcję
urządzenia i
instalacji
(brutto) w PLN

5

6

7

Ilość
dezynfekcji
urządzenia i
instalacji w
okresie
umowy
8
2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

Wartość
brutto
dezynfekcji w
PLN
kol.7 x kol.8

Stawka
podatk
u VAT
(w %)

9

10
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8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

Centralka went VX (szt.2) Koss
2006
Centrala went naw.(x2) CV
VTS
Clima
+
centala
went.wyc.(x2)
Central went/klimat. VTS
Ventus VS 2013
Agregat chłodu Galetti MCE
R410A

4

2

4

2

4

2

4

2

Zakład
Opieki
Długoterminowej z Zakładem
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
Centrala went (x2) VTS Clima
Zakładem
Opiekuńczo- 2009
Leczniczym
i
Hospicjum
Stacjonarnym
Centrala went/klim CV-P VTS
Angiografy:
Clima 2004 z agr.chł.+
-Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrala went/klim VS40R-O/Kardiologiczny
PHC/FC VTS 2015 z agr
chłodu.freon.LG Arun140
-Centralne
Medyczne Centrale went (x8) Klimor

4

2

4

2

4

2

O/Dializ
z
Odcinkiem
Nefrologii - Dializy
O/Dializ
z
Odcinkiem
Nefrologii - Nefrologia
O/Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
Szpitalny Oddział Ratunkowy z
Izbą Przyjęć
O/Kardiologiczny z Odcinkiem
1 Dnia Leczenia Stanów
Nagłych w Chorobach Układu
Krążenia
O/Dziecięcy
z
Odcinkiem
Pediatrii 1 Dnia
O/Obserwacyjno-Zakaźny
z
odcinkiem 1 Dnia Leczenia
Chorób Wątroby
O/wewnętrzny

17.

O/wewnętrzny

19.

20.

nawiewna (x1) + wentylatory
dachowe wyciągowe (x2)
Agregaty
wody
lod.
z
mod.hydr. i zbiorn.buf Galetti
R410A typ MCE039COAA i
LCE121CSG. (x2)
Centrala went BS1 VBW Clima
Gdynia 1997
Centrala went CV-A VTS Clima
1999
Centrala went/klim MCK4
Klimor Gdynia 2004
Centrala
went/klim
MCK3L/P25 Inwent Lublin (x1)
2001 + centrale wentylacyjne
Inwent (x2) 2001

4

O/GinekologicznoPołożniczy(nowy)

16.

18.

34

Centrala went/klim CV-P VTS
Clima 2005
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Laboratorium Diagnostyczne z
Laboratorium Analitycznym i
Pracownią
Serologii
Transfuzjologicznej
-Budynek Sortowni (D.A-G.)
O/Ginekologiczno-Położniczy
(nowy)
O/Ginekologiczno-Położniczy
(nowy)

21.
22.

Gdynia 1998

Centrala went/klim (x5) Clima
Product 2011
Centrala went (x4) Clima
Product 2011

4

2

4

2
------

RAZEM

-------

-------

------

RAZEM WARTOŚCI BRUTTO TABELI OKREŚLONEJ W PKT.I= ( ŁĄCZNA WARTOŚĆ KOLUMNY NR 5 + ŁĄCZNA WARTOŚĆ KOLUMNY NR 9) tj. ………………. Zł
brutto

PKT.II: klimatyzatory
Okresowy przegląd techniczny regulacyjno - konserwacyjny
L.P.

lokalizacja/typ urządzenia

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

stawka za 1 przegląd
techniczny
regulacyjno –
konserwacyjny
urządzenia (brutto)
w PLN
3

2
Centralne
Medyczne
Laboratorium Diagnostyczne z
Laboratorium Analitycznym i
Pracownią
Serologii
Transfuzjologicznej

Acson
A4LC30CR FFFA;
2006 Galanz
Acson
A4LC25CR AFCA;
2006
Lennox GHM 09 NLA;
ok.2000
Lennox GHM 09 NLA;
ok.2000

Zakład Patomorfologii

Fujitsu ASY18E

O/Ortopedyczno - Urazowy

Akaj AC-GS18HR; 2008

O/Ortopedyczno - Urazowy

Tadiran TNL-20H; 2009

Dział Informatyki

Tadiran
Apollo

TNL-20H;

2001

Ilość
Przeglądów
technicznych
regulacyjno –
konserwacyjnych
w okresie umowy
4
4

Okresowa dezynfekcja urządzeń i instalacji

Wartość
brutto
przeglądów
w PLN
kol.3 x kol.4

Stawka
podatku
VAT (w
%)

Stawka za 1
dezynfekcję
urządzenia i
instalacji
(brutto) w PLN

5

6

7

Ilość
dezynfekcji
urządzenia i
instalacji w
okresie
umowy
8
2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

Wartość
brutto
dezynfekcji w
PLN
kol.7 x kol.8

Stawka
podatk
u VAT
(w %)

9

10
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9.
10.
11.
12.
13.

Dział Informatyki

Tadiran GFL-S200H;
Cosmos

Sekcja Dok. i Ruchu Chorych

Lennox GHM 09 NLA; 2006

Lab. – Pracownia Serologii

Polair ASW-H12A4; ok.2007

Lab. – Pracownia Serologii

Polair ASW-H12A4; ok.2007

Lab. – Pracownia Serologi

Polair ASW-H12A4; ok.2007

14.
15.
16.

Zakład Diagnostyki Obrazowej

19.
20.

21.

22.

23.

2001

Fuji Electric RD-25U/RO-25U;
2011
Galanz AUS-24H53R23064;
2011
Toshiba RAV SM1107

17.
18.

36

Tadiran GXL200HD
-Zakład Diagnostyki Obrazowej
- O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1
Tadiran GFL-S150H; 2004
Dnia Leczenia Stanów Nagłych w
Chorobach Układu Krążenia
RTG Poradnia Ortopedyczna
O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1
Dnia Leczenia Stanów Nagłych w
Chorobach Układu Krążenia
O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1
Dnia Leczenia Stanów Nagłych w
Chorobach Układu Krążenia U.P.S.
O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1
Dnia Leczenia Stanów Nagłych w
Chorobach Układu Krążenia stymulatory
O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1
Dnia Leczenia Stanów Nagłych w
Chorobach Układu Krążenia echo

Tadiran TNLS11

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

Acson A4LC10B; 2009

Lennox GHM 09 NLA; 2008

Tadiran GXL200HD; 2000

Lennox GHM12N; 2008
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

37

O/Anestezjologii i Intensywnej
Tadiran GFL-S 150H; 2001
Terapii
Kaplica

Lennox HM18NO; 2008

O/Chirurgii Ogólnej (sale „R”)

Tadiran GXL200HD

O/Chirurgii Ogólnej

Tadiran TFE 11; 2005

O/Urologii
z
Pracownią Tadiran GXL200HD;
Litotrypsji
Kosmos
O/Urologii
z
Odcinkiem
Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią Carrier
Litotrypsji

2001

Pracownia RTG ul. Lekarska 4

Lennox GHN 12 NLA

Sekretariat ul. Lekarska 4

Fujitsu AOY12RSCJ; 2007

Blok Operacyjny -Ginekologiczny Tadiran GXL200HD
O/Ginekologiczno-Położniczy - II
Lennox IHM 18 NO
p.
O/Ginekologiczno-Położniczy - III
Lennox GHM 24 NO
p.
Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lennox GHN 09 NLA; 2008

Poradnia Gruźlicy, Chorób Płuc i
Lennox GHM12H; 2009
Alergii Oddechowej
Poradnia Chorób Piersi i
profilaktyki Onkologicznej ul. Lennox GHM12N
Lekarska4
Apteka Szpitalna

Hundaj; 2008

Serwerownia ul.Lekarska

Lennox GHM12N; 2009

Bufet (Dział Żywienia)

Lennox HM30NO; 2009

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Fujtsu AQY09

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Mitsubishi
USG

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2
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43.

44.
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61

O/Obserwacyjno-Zakaźny
z
odcinkiem 1 Dnia Leczenia Fujtsu AQY09
Chorób Wątroby
Daikin 3MK350E1V1B
Blok Operacyjny Chirurgiczny z Daikin 3MK350E1V1B
Centralna Sterylizatornią
Daikin 3MK350E1V1B
Daikin 3MK350E1V1B
Dział Informatyki (serwery)
Mitsubiski MO2-GE35VA
Dział Informatyki (serwery)
Mitsubiski PUH2P125
Dział Informatyki (serwery)
Mitsubiski PUH2P125
SOR z Izbą Przyjęć (ups)
Lennox GHM12N
O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1
Dnia Leczenia Stanów Nagłych w
Urlich
Chorobach Układu Krążenia Ordynator
APSI30 – szt.2
O/wewnętrzny
Mistral – szt.1
O/Okulistyki
z
Odcinkiem
Lennox HM18N; 2005
Zabiegowym Jednego Dnia
Zakład Patomorfologii -1p.
Fujtsu ABY; 2007
O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii –
Tadiran; 2001
Gabinet lekarski
O/Chirurgii
Naczyniowej
z 1
Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia
Samsung FH070EAV1; 2011
Laboratorium Mikrobiologii
Samsung AQ18TSBN/X; 2011
Laboratorium Mikrobiologii
Midea seria R (x2)
Mammografia

38
4

2

4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4

2
2
2

4
4

2
2

4
4
4
4

2
2
2
2
RAZEM

------

---------

-------

RAZEM WARTOŚCI BRUTTO TABELI OKREŚLONEJ W PKT.II= ( ŁĄCZNA WARTOŚĆ KOLUMNY NR 5 + ŁĄCZNA WARTOŚĆ KOLUMNY NR 9) tj. ………………. Zł
brutto
OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY BĘDZIE STANOWIĆ SUMA WARTOŚCI BRUTTO TABELI OKREŚLONEJ W PKT.I ORAZ WARTOŚCI BRUTTO TABELI OKREŚLONEJ
W PKT.II DO OCENY OFERT W KRYTERIUM „CENA” BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY KTÓRĄ NALEŻY PODAĆ W FORMULARZU
OFERTY

................................................. dnia ...................... r.
............................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

----
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UMOWA ( wzór)
Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na
wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:
Zawarta w dniu …………………………………….…. pomiędzy:
Radomskim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(zwanym dalej “Zamawiającym”)
a firmą …………………………………… z siedzibą w ……………….. ul. …………………….. wpisaną do ………………, pod
numerem …………., reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………….
(zwaną dalej “Wykonawcą”)

1.

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro, na
podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164).
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są usługi serwisowe polegające na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych
regulacyjno – konserwacyjnych urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zainstalowanych
w RSzS w asortymencie i ilościach określonych w ust. 2 niniejszego §, polegające na:
1) Wykonaniu okresowych przeglądów technicznych regulacyjno-konserwacyjnych urządzeń i instalacji
w oparciu o uzgodniony z zamawiającym harmonogram:
a) Przeprowadzenie 2 razy w roku, badań i pomiarów, sprawdzeń i regulacji oraz czyszczenia
i innych czynności konserwacyjnych wraz z wymianą podzespołów i części wynikających
z normalnego ich zużycia i z zaleceń producenta – takich jak: filtry, freon, glikol i inne materiały zapisane
w instrukcjach jako materiał konserwacyjny mający podlegać wymianie lub uzupełnieniu podczas okresowych
przeglądów.
Z przeprowadzonych przeglądów sporządzenie protokołów zawierających opis wykonanych czynności oraz
wymienionych części i podzespołów, oraz orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.
Po pierwszym przeglądzie należy także przygotować dane i wypełnić dla Zamawiającego dokumenty wymagane
do sprawozdań określonych w Ustawie z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy urządzenia, której zakres prac i części niezbędnych
do wymiany ,wykracza poza zakres przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w raporcie
z przeglądu rodzaj usterki i zakres jej naprawy w celu akceptacji przez Zamawiającego i podjęcia dalszego
działania.
2) zgodnie z wymaganiami określonymi w RMZ z dnia 26.06.2012r wykonanie 1 raz w roku (co 12 miesięcy, tj
2 razy w okresie umowy), okresowej dezynfekcji urządzeń i instalacji o pow. ok. 3,9 tys. m2. Poprzez
dezynfekcję należy rozumieć dezynfekcję instalacji wentylacyjnej przy użyciu środków dopuszczonych przez PZH
wraz z wykonaniem badań mikrobiologicznych.
Z przeprowadzonych czynności sporządzenie protokołów zawierających opis wykonanych czynności oraz
orzeczenie o wynikach badań.
2. Wykaz podstawowych urządzeń i instalacji przedmiotu zamówienia:
b) Zespoły urządzeń – układy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we wszystkich budynkach R.Sz.S.
(centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, centralki i zasilanie c.t., agregaty i zasilanie chłodnicze,
wentylatory, nagrzewnice, kanały, zasilanie elektryczne i sterowanie) /bez wentylatorowni Bloku Operac.
Chir./ [tabela A]:
Bud. Główny – węzły (x6):
układ wentylacyjno-klimatyzacyjny -Zakład Diagnostyki Obrazowej, O/Kardiologiczny
(angiograf)
układ wentylacyjno-klimatyzacyjny -O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii
układ wentylacyjno-klimatyzacyjny - O/Kardiologiczny
układ wentylacyjno-klimatyzacyjny – O/Chorób Wewnętrznych
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-

c)

układ wentylacyjny naw/wyw - Kuchnia
układ agregatu wody lodowej wraz ze skraplaczem zewn., modułem hydraulicznym i siecią
wody lodowej dla - Bloku Operacyjnego Chirurgicznego, O/Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, O/Kardiologicznego
Izba Przyjęć (SOR) – węzeł wentylacyjno-klimatyzacyjny
Bud. Pawilon O/Dializ/Dziecięcy– węzły wentylacyjne (x4): dializy, nefrologia, dziecięcy (x2)
O/Ginekologiczno-Położniczy nowy – węzły wentylacyjno-klimatyzacyjne (x9central+2agr.chł.+ct)
Centralne
Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
z
Laboratorium
Analitycznym
i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej + Budynek Szwalni – centrale wentylacyjne (x8)
Budynek O/Obserwacyjno-Zakaźny i Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem PielęgnacyjnoOpiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym – centrale
wentylacyjne (x6): zakaźny, zol
Budynek Przychodni Specjalistycznych i Dyrekcji ul. Lekarska 4 – węzły wentylacyjne (x1)
klimatyzatory (tabela B)

Tabela A – główne urządzenia z układów klimatyzacyjno – wentylacyjnych i lokalne
Miejsce zamontowania

Typ urządzenia
Agregat chłodu Cool G20MR-KB02P
Agregat wody lod. Windex WMM1202E z mod.hydr.
i skrapl.zewn. 2003

4.
5.
6.

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
Blok Operacyjny Chirurgiczny z Centralną
Sterylizatornią
-Zakład Diagnostyki Obrazowej
-O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia
Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach
Układu Krążenia
Przechowalnia zwłok szpital – bud.gł.
Zakład Patomorfologii
Magazyn Żywnościowy

7.

Kuchnia

8.

O/Ginekologiczno-Położniczy(nowy)

9.
10.
11.

O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii - Dializy
O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii - Nefrologia
O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii

12.

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

L.p.
1.
2.

3.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia
Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach
Układu Krążenia
O/Dziecięcy z Odcinkiem Pediatrii 1 Dnia
O/Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1
Dnia Leczenia Chorób Wątroby
O/wewnętrzny
O/wewnętrzny
Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym
i
Hospicjum
Stacjonarnym
Angiografy:
-Zakład Diagnostyki Obrazowej
-O/Kardiologiczny
-Centralne
Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne z Laboratorium Analitycznym

Agregat chłodu Cool CBGE-2B45 2005
Agregat chłodu AsperaU(N)J9238GS ze skrapl.Embraco
Agregaty chłodu szt.2 do komoryKZR16 2009
Agregat chłodu SAN 1-D8-2R-28KE-TFD
Centrala wentylacyjna nawiewna (x1) + wentylatory
dachowe wyciągowe (x2)
Agregaty wody lod. z mod.hydr. i zbiorn.buf Galetti R410A
typ MCE039COAA i LCE121CSG. (x2)
Centrala went BS1 VBW Clima Gdynia 1997
Centrala went CV-A VTS Clima 1999
Centrala went/klim MCK4 Klimor Gdynia 2004
Centrala went/klim MCK3L/P25 Inwent Lublin (x1) 2001 +
centrale wentylacyjne Inwent (x2) 2001
Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2005
Centralka went VX (szt.2) Koss 2006
Centrala went
naw.(x2) CV VTS Clima + centala
went.wyc.(x2)
Central went/klimat. VTS Ventus VS 2013
Agregat chłodu Galetti MCE R410A
Centrala went (x2) VTS Clima 2009
Centrala went/klim CV-P VTS Clima 2004 z agr.chł.+
Centrala went/klim VS40R-PHC/FC VTS 2015 z agr
chłodu.freon.LG Arun140
Centrale went (x8) Klimor Gdynia 1998
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i Pracownią Serologii Transfuzjologicznej
-Budynek Sortowni (D.A-G.)
O/Ginekologiczno-Położniczy (nowy)
O/Ginekologiczno-Położniczy (nowy)

21.
22.
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Centrala went/klim (x5) Clima Product 2011
Centrala went (x4) Clima Product 2011

Tabela B - klimatyzatory
Miejsce zamontowania klimatyzatora

L.p.
1.
2.
3.

Acson A4LC30CR FFFA; 2006 Galanz
Centralne Medyczne Laboratorium
Acson A4LC25CR AFCA; 2006
Diagnostyczne
z
Laboratorium
Analitycznym i Pracownią Serologii
Lennox GHM 09 NLA; ok.2000
Transfuzjologicznej

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lennox GHM 09 NLA; ok.2000
Zakład Patomorfologii

Fujitsu ASY18E

O/Ortopedyczno - Urazowy

Akaj AC-GS18HR; 2008

O/Ortopedyczno - Urazowy

Tadiran TNL-20H; 2009

Dział Informatyki

Tadiran TNL-20H; 2001 Apollo

Dział Informatyki

Tadiran GFL-S200H; 2001 Cosmos

Sekcja Dok. i Ruchu Chorych

Lennox GHM 09 NLA; 2006

Lab. – Pracownia Serologii

Polair ASW-H12A4; ok.2007

Lab. – Pracownia Serologii

Polair ASW-H12A4; ok.2007

Lab. – Pracownia Serologi

Polair ASW-H12A4; ok.2007

14.

Fuji Electric RD-25U/RO-25U; 2011

15.
16.

Galanz AUS-24H53R23064; 2011
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Toshiba RAV SM1107

17.
18.

19.
20.

21.

Marka i typ klimatyzatora

Tadiran GXL200HD
-Zakład Diagnostyki Obrazowej
- O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia
Tadiran GFL-S150H; 2004
Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach
Układu Krążenia
RTG Poradnia Ortopedyczna

Tadiran TNLS11

O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia
Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Acson A4LC10B; 2009
Układu Krążenia
O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia
Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Lennox GHM 09 NLA; 2008
Układu Krążenia - U.P.S.
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22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia
Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Tadiran GXL200HD; 2000
Układu Krążenia - stymulatory
O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia
Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Lennox GHM12N; 2008
Układu Krążenia - echo
O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Tadiran GFL-S 150H; 2001

Kaplica

Lennox HM18NO; 2008

O/Chirurgii Ogólnej (sale „R”)

Tadiran GXL200HD

O/Chirurgii Ogólnej

Tadiran TFE 11; 2005

O/Urologii z Pracownią Litotrypsji

Tadiran GXL200HD; 2001 Kosmos

O/Urologii z Odcinkiem Zabiegowym 1
Carrier
Dnia i Pracownią Litotrypsji
Pracownia RTG ul. Lekarska 4

Lennox GHN 12 NLA

Sekretariat ul. Lekarska 4

Fujitsu AOY12RSCJ; 2007

Blok Operacyjny -Ginekologiczny

Tadiran GXL200HD

O/Ginekologiczno-Położniczy - II p.

Lennox IHM 18 NO

O/Ginekologiczno-Położniczy - III p.

Lennox GHM 24 NO

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lennox GHN 09 NLA; 2008

Poradnia Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii
Lennox GHM12H; 2009
Oddechowej
Poradnia Chorób Piersi i profilaktyki
Lennox GHM12N
Onkologicznej ul. Lekarska
Apteka Szpitalna

Hundaj; 2008

Serwerownia ul.Lekarska

Lennox GHM12N; 2009

Bufet (Dział Żywienia)

Lennox HM30NO; 2009

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Fujtsu AQY09

Zakład Diagnostyki Obrazowej USG

Mitsubishi

O/Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1
Fujtsu AQY09
Dnia Leczenia Chorób Wątroby

44.
45.
46.

43

Daikin 3MK350E1V1B
Blok
Operacyjny
Chirurgiczny
Centralna Sterylizatornią

47.

z Daikin 3MK350E1V1B
Daikin 3MK350E1V1B
Daikin 3MK350E1V1B

48.

Dział Informatyki (serwery)

Mitsubiski MO2-GE35VA

49.

Dział Informatyki (serwery)

Mitsubiski PUH2P125

50.

Dział Informatyki (serwery)

Mitsubiski PUH2P125
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51.

SOR z Izbą Przyjęć (ups)

52.

O/Kardiologiczny z Odcinkiem 1 Dnia
Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Urlich
Układu Krążenia - Ordynator

53.
54.

O/wewnętrzny

Lennox GHM12N

APSI30 – szt.2
Mistral – szt.1

55.

O/Okulistyki z Odcinkiem Zabiegowym
Lennox HM18N; 2005
Jednego Dnia

56.

Zakład Patomorfologii -1p.

57.

O/Dializ z Odcinkiem Nefrologii –
Tadiran; 2001
Gabinet lekarski
O/Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem
1
Zabiegowym 1 Dnia

58.

Fujtsu ABY; 2007

59.

Laboratorium Mikrobiologii

Samsung FH070EAV1; 2011

60.

Laboratorium Mikrobiologii

Samsung AQ18TSBN/X; 2011

61.

Mammografia

Midea seria R (x2)

3. Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia i wybrana oferta.
§2
Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1.1. Zamawiający zobowiązany jest udostępniać Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną urządzeń
i instalacji objętych niniejszą umową.
1.2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej współpracy w trakcie realizacji postanowień
niniejszej umowy, w szczególności do dołożenia niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia
Wykonawcy sprawnego wykonywania postanowień niniejszej umowy
1.3. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru i sprawdzenia wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu
umowy potwierdzając odbiór podpisem przez bezpośredniego użytkownika oraz osobę upoważnioną
z Działu Technicznego w karcie pracy lub raporcie serwisowym
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
2.1. Wykonawca w terminie 30 dni od daty przekazania przedmiotu umowy opracuje
w uzgodnieniu z Działem Technicznym RSzS harmonogram okresowych przeglądów, badań i pomiarów
wchodzących w zakres umowy. Zakłada się przeprowadzenie przeglądów, badań i pomiarów, sprawdzeń i
regulacji oraz czyszczenia i innych czynności konserwacyjnych wraz z wymianą podzespołów i części
wynikających z normalnego ich zużycia i z zaleceń producenta, 2 razy w roku, tj. dla urządzeń i instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w okresach wiosenno-jesiennych, a dla klimatyzatorów lokalnych
w okresach wiosennych i letnio-jesiennych.
2.2. Zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, bhp oraz ochrony mienia.
2.3. Ścisłej współpracy z Działem Technicznym .
2.4. Wykonawca
przejmuje
odpowiedzialność
cywilno-prawną
za
szkody
związane
z nieprawidłowym wykonaniem napraw i przeglądów
§3
Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem umowy
1. Osobą odpowiedzialną za koordynację i właściwe wykonywanie czynności związanych
z realizacją umowy, a także właściwe ich udokumentowanie i przekazywanie dokumentów Zamawiającemu
ze strony Wykonawcy będzie osoba pisemnie przez niego wskazana.
Imię i nazwisko .....................................................................................................................
2. Osobami odpowiedzialnymi za sprawdzanie i kontrolowanie Wykonawcy z realizacji umowy ze strony
Zamawiającego są upoważnieni pracownicy działu Technicznego oraz bezpośredni użytkownik danego
urządzenia lub instalacji:
Imię i nazwisko : ………………………
Imię i nazwisko: ……………………….
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§4
Uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy może być wykonywany tylko przez osoby uprawnione, posiadające wymagane
kwalifikacje w zakresie prac objętych umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dopilnowania bieżącej aktualizacji swoich kwalifikacji czyniących go
uprawnionym do wykonywania przedmiotu umowy.
§5
Termin realizacji umowy
Umowa obowiązuje przez okres: 24 m-cy od daty zawarcia umowy.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.
1.Wartość umowy opiewa na kwotę ……………………… zł brutto /słownie: ……………../w tym VAT ….% , wartość
umowy netto …………./ słownie…………../
Płatność dokonywana będzie każdorazowo po wykonaniu przeglądów i czynności wg określonego
harmonogramu o którym mowa w § 2 ust.2.1 niniejszej umowy. Wyliczenie płatności następować będzie
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za konkretnie wykonane czynności przelewem
w ciągu …… dni liczonych od dnia wystawienia faktury lub rachunku, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie protokół odbiorczy potwierdzający wykonanie
czynności zatwierdzony przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na podstawie raportów serwisowych
(kart pracy) z dokonanych czynności potwierdzonych przez bezpośrednich użytkowników.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §6 ust. 2, przez Zamawiającego,
Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe .
5. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.
§7
Zmiana stron umowy
Zamiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że
czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t. j.
Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.)
§8
Gwarancja jakości, rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonane czynności będące przedmiotem zamówienia jak i
wymienione w ich trakcie części zamienne i akcesoria są wolne od wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wymienione części na okres 3 miesięcy, liczony od dnia wystawienia
raportu serwisowego lub karty pracy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wymienionych częściach objętych gwarancją,
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na
własny koszt.
§9
Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W przypadku niedotrzymania zobowiązań uzgodnionych w harmonogramie Zamawiający naliczy karę
umowną której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto określonej w formularzu cenowym dla urządzeń,
których opóźnienie faktycznie dotyczy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przez którąkolwiek ze stron zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron zapłaci on
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania usługi do dnia
odstąpienia od Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§10
Rozstrzyganie sporów
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1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim
związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§11
Prawo właściwe, język, zmiany umowy
1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania
zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
2. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania tej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
5. Wynagrodzenie wymienione w § 6, ust. 1 może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany ilości urządzeń podanych w załączniku nr 1 do umowy- w takiej sytuacji wartość
umowy zmniejsza się o wartość usuniętych urządzeń.
b) Zmiana stawki podatku VAT wprowadzona przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie
danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena
netto pozostanie bez zmian (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie
Zamawiającego)
c) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia "10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w razie zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu
o następujące zasady:
c.1) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia drugiej stronie umowy pisemnego wniosku
zawierającego co najmniej:
oświadczenie o zmianie kosztów wykonania zamówienia, wyszczególnienie zmian kosztów, datę, od której
następuje zmiana kosztów, określenie zmian stawek i przepisów mających wpływ na zmianę kosztów
wykonania zamówienia.
c.2) Wykonawca dołączy do wniosku kalkulację kosztów obejmującą co najmniej:
wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie z wykazaną wysokością zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych z tym danin publicznoprawnych lub zmiany ich składek na
ubezpieczenia społeczne bądź ubezpieczenie zdrowotne, będących konsekwencją zmian ww. stanu
prawnego, łączną kwotę zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami,
mającymi wpływ na koszty wykonania zamówienia.
c.3) Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających adekwatność
wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian ww. stanu prawnego oraz wpływ zmian tego
stanu prawnego na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia przekazania
żądania. Niedostarczenie ich przez Wykonawcę uważane będzie za odstąpienie od żądania podwyższenia
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
c.4) Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż
od dnia powstania zmiany kosztów wykonania zamówienia z ww. przyczyn określonych w art. 142 ust. 5 pkt
2 i pkt 3 P.z.p.
c.5) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w formie aneksu do urnowy, w ciągu
14 dni od doręczenia dokumentów określonych w niniejszym punkcie litera c.1, c.2 i w ciągu 7 dni od
doręczenia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie litera c.3. Podpisany aneks będzie podstawą
wystawienia faktury ze zmienioną kwotą wynagrodzenia.
6. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron umowy.
7. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3,4,5,6 niniejszego § są nieważne.
§12
Egzemplarze umowy

RSzS/SZP/P-16/2016

47

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Załączniki do umowy:
- załącznik nr 1 - formularz cenowy

Akceptuję pod względem finansowym

…………………………………………………….
Główna Księgowa

WYKONAWCA

Sporządziła: Magda Dusińska

ZAMAWIAJĄCY

