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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. 

ul. Chorzowska 38 

41–605 ŚWIĘTOCHŁOWICE 

www.zoz.net.pl  

e-mail: sekretariat@zoz.net.pl 

NIP: 627–16–69–770, REGON: 000311450 

KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII Gosp. KRS, 0000426290 

Wysokość kapitału zakładowego: 28.170.000,00 zł 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI    

KONKURSU OFERT 

na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o. 
 

51/ZA/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

Świętochłowice,  dnia  19.09.2013 r. 

                                                                                               /miejscowość, data/ 
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Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie okresowych (rocznych i pięcioletnich) przeglądów budynków Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. 
Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:  

 

71.35.61.00 – Usługi kontroli technicznej 

 

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do dnia 18.10.2013 r. 

 

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania 

 

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z 

przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013  

r., poz. 907 j.t.). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 

14.000 euro. 

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu 

Ofert”. 

Ofertę należy przygotować na formularzu „FORULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”.  

 

Rozdział V. Związanie ofertą 

 

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

Rozdział VI Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 

 

kryterium – cena – 100% 

 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

 

Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100  

 

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, 

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 

 

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w 

formie drogą elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net .pl 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu 

Ofert jest Jolanta Krowicka tel. (32) 245 50 41 wew. 206. 
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Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 

2. Wzór umowy – Załącznik nr 2. 
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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonawca: 

Dane Wykonawcy……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Siedziba Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax/mail :……………………………… 

 

 

 

Prosimy o odpowiedź do dnia 24.09.2013 r. do godziny 13.00  

 

 

OFERTA CENOWA 

 

dotyczy: przeglądów okresowych (rocznych i pięcioletnich) budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Świętochłowicach sp. z o.o. 

 

 

    
Budynki ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. Cena jedn. netto Cena jedn. brutto 

1. Szpital Powiatowy Świętochłowice ul. Chorzowska 36 

- pawilon 152 łóżkowy 

powierzchnia użytkowa                4.776 m2 

kubatura                                       10.752 m3 

- przewiązka laboratorium - pawilon 152 łóżkowy  

powierzchnia użytkowa                     205 m2 

kubatura                                              883 m3 

- budynek laboratorium 

powierzchnia użytkowa                      696 m2 

kubatura                                            4.133m3 

- budynek Oddziału Chirurgicznego i Neurologicznego 

powierzchnia użytkowa                     2.295m2 

kubatura                                           11.432 m3 

- przewiązka laboratorium - chirurgia 

powierzchnia użytkowa                        205 m2 

kubatura                                                883 m3 

- budynek Magazynu 

powierzchnia użytkowa                         96 m2 

kubatura                                                373 m3 

- budynek Dezynfektornii 

powierzchnia użytkowa                          61 m2 

kubatura                                                268 m3 

- budynek Warsztatu 
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powierzchnia użytkowa                          36 m2 

kubatura                                                179 m3 

- budynek Apteki 

powierzchnia użytkowa                         128 m2 

kubatura                                                 737 m3 

- budynek Zarządu i Administracji 

powierzchnia użytkowa                         807 m2 

kubatura                                              2.710 m3 

- budynek Archiwum 

powierzchnia użytkowa                         146 m2 

kubatura                                                 675 m3 

2. Świętochłowice ul. Szpitalna 2 

- budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

powierzchnia użytkowa                       1.225 m2 

kubatura                                               7.296 m3 

- budynek przychodni nr 1- OTUA 

powierzchnia użytkowa                       1.750 m2 

kubatura                                              11.205 m3 

- budynek Ośrodka Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

powierzchnia użytkowa                          134 m2 

kubatura                                                  784 m3 

- budynek kotłowni 

powierzchnia użytkowa                          176 m2 

kubatura                                                   826 m3 

 

  

3. Przychodnia nr 2 Świętochłowice ul. Zubrzyckiego 36 

 

powierzchnia użytkowa                           907 m2 

kubatura                                                4.586 m3 

 

  

RAZEM   

 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że dysponujemy:  

a) osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) uprawniające do kontrolowania stanu 

technicznego budynków, w tym 1 osobę z uprawnieniami bez ograniczeń;  

b) osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - 

inżynieryjnej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) uprawniające do oceniania i badania stanu 

technicznego w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych 

warunkach konkursu ofert.  

4. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 
 

Prosimy o odpowiedź do dnia 24.09.2013 r. do godziny 13.00  
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Załącznik Nr 2 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach 

 

pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, 

KRS: 0000426290, NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 

 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 

Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

…………………….. 

reprezentowaną przez: 

…………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

§1 

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na wykonanie 

okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 4 pkt 

8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.), 

zgodnie z ofertą z dnia ......................................, stanowiącą załącznik do umowy. 

 

§ 2 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, przez osobę posiadającą stosowne 

uprawnienia, okresowych (rocznych i pięcioletnich) przeglądów nw. budynków: 

I. Szpital Powiatowy Świętochłowice ul. Chorzowska 36: 

a) pawilon 152 łóżkowy, 

b) przewiązka laboratorium pawilon 152 łóżkowy, 

c) budynek laboratorium, 

d) budynek Oddziału Chirurgicznego i Neurologicznego, 

e) przewiązka laboratorium - chirurgia, 

f) budynek Magazynu, 

g) budynek Dezynfektornii, 

h) budynek Warsztatu, 

i) budynek Apteki, 

j) budynek Zarządu i Administracji, 

k) budynek Archiwum. 

II. Świętochłowice ul. Szpitalna 2: 

a) budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 

b) budynek Przychodni nr 1, 

c) budynek Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

d) budynek kotłowni. 

III. Przychodnia nr 2 Świętochłowice ul. Zubrzyckiego 36. 

. 
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§ 3 

 

Przedmiot umowy wykonany zostanie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy. 

 

§ 4 

 

Termin wykonania  okresowych (rocznych i pięcioletnich) przeglądów budynków oraz przedłożenie 

protokołów – do 18.10.2013 r. 

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają wartość wykonanych przeglądów na kwotę …….….…. zł netto (słownie: 

………………….. złotych). 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu do 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu 

protokołów okresowych (rocznych i pięcioletnich) przeglądów budynków i otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

3. Faktura VAT wskazana w ust. 2 w opisie musi zawierać numer umowy, do której zostaje wystawiona. 

 

§ 6 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

a. w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umowy  

określonej w § 4, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

b. w wysokości 2% ogólnej wartości brutto zamówienia, określonej w § 4, za każdy dzień opóźnienia. 

c. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do 

zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do 

zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części 

w terminie 14 dni od dnia nałożenia. 

d. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego  

wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 7 

 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

 

Spory mogące wyniknąć  przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu  przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

 

§11 

 

Umowę sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA      

 
 

 

 

 

  

 


