
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu  

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

25/ZA/17

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  28.08.2017 r.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33 720 000,00 zł



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 
Zakup i dostawa sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Pakiet I - Meble

Pakiet II - Sprzęt AGD

Pakiet III - Sprzęt RTV

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:

39.10.00.00 - 3 Meble
39.70.00.00 - 9 Sprzęt gospodarstwa domowego
32.00.00.00 - 3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków pochodzących z dotacji Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą: 

„Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z zakupem
niezbędnego  wyposażenia  w celu  zwiększenia  ilości  świadczonych usług  na potrzeby  profilaktyki  i
rozwiązywania problemów alkoholowych.”

W  przypadku  nieotrzymania  dotacji  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia
postępowania.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany  od 10.10.2017 r. do 23.10.2017 r. po wcześniejszym
uzgodnieniu dokładnego terminu z Zamawiającym

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.
2015 r.,  poz.  2164 j.t.  z  późn.  zm.).  Szacunkowa wartość  przedmiotu  zamówienia  nie  przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

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

2. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Adres do dostarczenia oferty:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice 

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:



„Konkurs Ofert 
na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
nr sprawy 25/ZA/17”

Nie otwierać przed 08.09.2017 r. godz. 10.30

Konsekwencje  złożenia  oferty  niezgodnie  z  w/w  opisem  (np.  potraktowanie  oferty  jako  zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Załączniku
nr 1 (Formularz ofertowy) do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) ponosi Wykonawca.

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%

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę :

cena najniższa w ofertach / cena badanej oferty * 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
formę elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie procedury postępowania:
Jacek Drażyk, fax.: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia:
     Stefania Korzeczek, fax. 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2.

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.  

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 

…………………………………………………………………….............................................................................

Siedziba Wykonawcy

......................................................................................................................................................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet I – Meble 

Lp Nazwa towaru ilość
Cena jedn.

netto
VAT% Cena jedn. Wartość brutto

1. Szafki

Szafka stojąca dwudrzwiowa pod
zlewozmywak

1 szt.

Szafka stojąca pod umywalkę 1 szt.

Szafka stojąca dwudrzwiowa 1 szt.

Szafka stojąca z trzema szufladami 1 szt.

Szafka wisząca jednodrzwiowa 1 szt.

Szafka wisząca dwudrzwiowa 2 szt.

2. Stół kuchenny + 4 krzesła 1 kpl.

3. Krzesło 28 szt.

4. Stolik świetlicowy 7 szt.

5. Regał biurowy 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:
SZAFKI:
Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywak:

 szerokość 80 cm / wysokość 82 cm / głębokość 46 cm

 kolor frontów – jasny buk

 uchwyty metalowe – srebrny mat
Szafka stojąca pod umywalkę:

 szerokość 60 cm / wysokość 82 cm / głębokość 46 cm

 kolor frontów – jasny buk



 uchwyty metalowe
Szafka stojąca dwudrzwiowa:

 szerokość 80 cm / wysokość 82 cm / głębokość 46 cm

 kolor frontów – jasny buk

 uchwyty metalowe
Szafka stojąca z 3 szufladami:

 szerokość 60 cm / wysokość 82 cm / głębokość 46 cm

 kolor frontów – jasny buk

 uchwyty metalowe
Szafka wisząca dwudrzwiowa:

 szerokość 80 cm / wysokość 71-72 cm / głębokość 30 cm

 kolor frontów – jasny buk

 uchwyty metalowe
Szafka wisząca jednodrzwiowa:

 szerokość 60 cm / wysokość 71-72 cm / głębokość 30 cm

 kolor frontów – jasny buk

 uchwyty metalowe

STÓŁ KUCHENNY + 4 KRZESŁA:
 stół kuchenny prostokątny,  szerokość min. 160 cm / wysokość min. 75 cm / głębokość 80 cm

 kolor blatu – jasny buk

 nogi stołu – metalowe, szare
 krzesła – 4 szt., szerokość min. 40 cm / wysokość min. 90 cm, wysokość siedziska min. 45 cm /

głębokość siedziska min. 45 cm

 rama krzesła – metalowe, szare

KRZESŁO – 28 szt.:

 wysokość min. 77 cm / szerokość min. 49 cm / głębokość min. 48 cm

 wysokość siedziska 48-49 cm / szerokość siedziska min 44 cm / głębokość siedziska min. 40 cm

 materiał: plastik

 rama krzesła – aluminium

 kolor – jasnoszary

 możliwość składowania w stosie

STOLIK ŚWIETLICOWY – 7 szt.:

 blat okrągły

 średnica blatu min. 110 cm

 kolor blatu – jasny buk

 rama z rur stalowych (przekrój owalny)

 regulowane stopki

 stelaż chromowany

REGAŁ BIUROWY:

 regał z dwoma zamykanymi częściami (w części górnej i dolnej regału) przedzielonymi otwartą
półką.



 części zamykane wyposażone w zamki

 wysokość min. 185 cm / szerokość 90 cm / głębokość 40 cm

 kolor – jasny buk

1. Termin dostawy: od 10.10.2017 r. do 23.10.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego
terminu z  Zamawiającym,  z  zastrzeżeniem,  że  przedmiot  zamówienia  będzie  zrealizowany do
wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.

2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  wraz  z  montażem
i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji.

3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

4. Okres gwarancji – według kart producenta – min. 12 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku, fabrycznie nowy.

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  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. 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 08.09.2017 r. do godziny 12.00 

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy karty katalogowe produktów.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.  

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 

……………………………………………………………………..............................................................

Siedziba Wykonawcy

………………………………………………………………………..........................................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet II – Sprzęt AGD

Lp Nazwa towaru ilość
Cena jedn.

netto
VAT% Cena jedn. Wartość brutto

1. Czajnik bezprzewodowy 2 szt.

2. Zmywarko - wyparzarka 1 szt.

3. Sokowirówka 2 szt.

4. Opiekacz 1 szt.

5. Toster 1 szt.

6. Gofrownica 1 szt.

7. Robot kuchenny 1 szt.

8. Kuchenka mikrofalowa 1 szt.

9. Lodówko - zamrażarka 1 szt.

10. Pralko - suszarka 1 szt.

11. Kuchnia elektryczna (piekarnik+płyta) + okap 1 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia:
CZAJNIK BEZPRZEWODOWY:

 pojemność min. 1,2 l

 moc min. 1500 W

 grzałka płaska płytowa

 wskaźnik poziomu wody

 kolor srebrny (inox)

 automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody

 zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody



 antypoślizgowa podstawa

ZMYWARKO – WYPARZARKA:

 szerokość max. 64 cm / wysokość max. 84 cm / głębokość max. 57 cm

 materiał – stal nierdzewna

 kolor – srebrny (inox)

 zużycie wody na 1 cykl mycia max. 3 l

 min. 2 programy mycia 
 temperatura mycia (55 - 60oC)
 funkcja wyparzania (85 - 95oC)

 rozmiar koszy – standard 50 x 50 cm

 wysokość mytych naczyń min. 31 cm

 dozownik płynu myjącego i zmiękczającego

 pompa spustowa, wąż zasilający, wąż odpływowy

 na wyposażeniu min.: 1 kosz na talerze, 1 kosz na sztućce, 1 kosz uniwersalny

 napięcie 400V

SOKOWIRÓWKA:

 moc min. 700W

 nóżki antypoślizgowe

 materiał – stal nierdzewna (korpus), plastik (pojemnik na odpady, naczynie na sok)

 kolor srebrno (inox) - czarny

 pojemność zbiornika na odpady min 1,5 litr

 pojemność naczynia na sok min l 1itr

 separator piany

 sitko filtrujące ze stali nierdzewnej

 zamknięcie bezpieczne

OPIEKACZ:

 do kanapek

 materiał – stal nierdzewna / plastik

 moc min. 800 W

 powłoka płytek grzewczych – ceramiczna

 zdejmowane płytki grzewcze

 termostat

 zabezpieczenie przed przegrzaniem

TOSTER:

 moc min. 900 W

 kolor – srebrno (inox) - czarny

 pojemność – 2 tosty

 automatyczne wyłączanie

 nóżki antypoślizgowe

 funkcje opiekania, podgrzewania i rozmrażania



 automatyczne centrowanie pieczywa

 regulacja stopnia opiekania

GOFROWNICA:

 moc min. 1100 W

 materiał obudowy – stal nierdzewna

 kolor – srebrno (inox) – czarny

 termostat

 wskaźnik zasilania

 regulacja temperatury

ROBOT KUCHENNY:

 moc min. 800 W

 podstawa antypoślizgowa

 sterowanie mechaniczne

 min. 3 prędkości

 tryb pulsacyjny

 pojemność misy/pojemnika roboczego min. 1,5l

 na wyposażeniu min.: mikser kielichowy (min. 1 litr), końcówki do wyrabiania ciasta, ubijania,
wyciskarka do owoców cytrusowych, tarcza do frytek, tarcza do plastrów, tarcza do ścierania,
tarcza do wiórek

KUCHENKA MIKROFALOWA:

 moc min. 800 W

 pojemność min. 20l

 sterowanie elektroniczne

 min. 6 poziomów mocy

 funkcja rozmrażania

 kierunek otwierania drzwi – w lewo

 kolor – srebrny (inox)

LODÓWKO – ZAMRAŻARKA:

 szerokość max. 63 cm / wysokość max. 205 cm / głębokość max. 68 cm

 ilość drzwi – 2 

 położenie zamrażalnika – na dole

 sterowanie mechaniczne

 klasa energetyczna min. A+

 ilość agregatów – 1

 ilość termostatów – 1

 pojemność chłodziarki – min. 225 l

 ilość półek – 4 z czego 3 regulowane

 pojemność zamrażarki - min. 105 l

 ilość szuflad – 3

 oświetlenie wnętrza w technologii LED



 system No Frost

 kolor – srebrny (inox)

PRALKO – SUSZARKA:

 szerokość max. 60 cm / wysokość max. 85 cm / głębokość max. 55 cm

 klasa energetyczna – min. A

 sterowanie elektroniczne + pokrętło z podświetleniem
 zakres temperatur min.: zimna/20/30/40/60/95oC

 możliwość dodania prania w trakcie trwania cyklu

 maksymalny wkład pralki – min. 7 kg

 maksymalny wkład suszarki – min. 5 kg

 programy prania min.: bawełna, wełna, płukanie+wirowanie, pranie eco, pranie szybkie, tkaniny
syntetyczne, pranie wstępne, pranie trudnych zabrudzeń

 programy suszenia min.: suszenie bawełny, suszenie tkanin syntetycznych, odświeżanie

 możliwość ustawienia opóźnionego startu

KUCHNIA ELEKTRYCZNA (PIEKARNIK+PŁYTA) + OKAP:

 szerokość max. 60 cm / wysokość max. 85 cm / głębokość max. 60 cm

 klasa energetyczna – min. A

 sterowanie wyświetlacz elektroniczny + pokrętła

 kolor – srebrny (inox)

 piekarnik elektryczny

 pojemność piekarnika min. 70l

 funkcje piekarnika min.: grzałka dolna, grzałka górna, grzałka dolna+grzałka górna, wentylator 
+ grzałka górna + grzałka dolna, termoobieg, grill, wentylator + grill

 płyta ceramiczna

 ilość pól grzejnych – 4 w tym jedno pole o średnicy min. 14 cm, jedno pole o średnicy min. 17 
cm

 moc pól – min. od 700 W do 2400 W

 okap podwieszany

 szerokość max. 60 cm / wysokość max. 15 cm / głębokość max. 60 cm

 moc silnika min. 120 W

 wydajność (m3/h) – min. 180

 filtr węglowy

 tryby pracy: wyciąg, pochłaniacz

 oświetlenie – tak

 ilośc prędkości – min. 3

 kolor – srebrny (inox)

1. Termin dostawy: od 10.10.2017 r. do 23.10.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego
terminu z  Zamawiającym,  z  zastrzeżeniem,  że  przedmiot  zamówienia  będzie  zrealizowany do
wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.

2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  wraz  z  montażem
i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji.



3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

4. Okres gwarancji – min. 24 miesiące
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku, fabrycznie nowy.

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  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. 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 08.09.2017 r. do godziny 10.00 

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy karty katalogowe produktów.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.  

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 

……………………………………………………………………............................................................................................................

Siedziba Wykonawcy

………………………………………………………………………..........................................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet III – Sprzęt RTV

Lp Nazwa towaru ilość
Cena jedn.

netto
VAT% Cena jedn. Wartość brutto

1. Telewizor LED 1 szt.

2. Wieża stereo 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:
TELEWIZOR LED:

 przekątna ekranu min. 48”

 klasa energetyczna min. A+

 format ekranu 16/9

 full HD

 zgodność z wymogami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

 tuner cyfrowy min.  DVB-C , DVB-S , DVB-S2 , DVB-T , DVB-T2

 tuner analogowy

 ilość głośników – 2

 moc głośników min. 20 W

 dekodery dźwięku - min. Dolby Digital

 możliwość nagrywania na USB

 min. 3 łącza HDMI

 min. 1 łącze USB

 odtwarzanie plików multimedialnych z USB

 odtwarzane formaty min.: aac, ac3, avi, bmp, flv, jpeg, jpg, mkv, mp3, mp4, mpg, ogg , png,
rmvb, wma, wmv 

 łącze SCART



 cyfrowe wyjście audio

WIEŻA STEREO:

 moc min. 70 W

 rodzaje odtwarzanych płyt min.: CD, CD-R, MP3-CD

 obsługiwane formaty plików min. mp3

 wyświetlacz LED

 ilość głośników – 2

 cyfrowy tuner radiowy w zakresie min. FM

 pamięć stacji – min. 20

 automatyczne dostrajanie

 złącze USB

 funkcje dodatkowe min.:  budzik (radio lub CD), losowa kolejność odtwarzania,  odtwarzanie
wielokrotne, odtwarzanie z nośników USB

 wejście audio

1. Termin dostawy: od 10.10.2017 r. do 23.10.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego
terminu z  Zamawiającym,  z  zastrzeżeniem,  że  przedmiot  zamówienia  będzie  zrealizowany do
wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.

2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  wraz  z  montażem
i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji.

3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

4. Okres gwarancji – min. 24 miesiące
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku, fabrycznie nowy.

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  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych

warunkach konkursu ofert. 
3. 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 08.09.2017 r. do godziny 10.00 

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy karty katalogowe produktów.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia: ………….2017  r. w Świętochłowicach pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38  
41-605 Świętochłowice
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 na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.), zgodnie z ofertą z dnia ………………2017 r.
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału
Terapii Uzależnień od Alkoholu  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. pakiet nr
….. - …..............................(nazwa pakietu)

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków pochodzących z dotacji Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

§2

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, powinien być dostarczany na Oddział Leczenia Uzależ-
nień od Alkoholu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Szpitalna 2, 41-
600 Świętochłowice.

2. Strony uzgadniają,  że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie  od 10.10.2017 r. do
23.10.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Zamawiającym.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko, ponosi również koszty z tytułu
ubezpieczenia przedmiotu umowy podczas transportu i rozładunku.

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dostawy i instalacji przedmiotu umowy w taki spo-
sób, żeby nie utrudnić ciągłej pracy zakładu oraz dokonać wszelkich czynności, które okażą się nie-
zbędne do nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania Oddziałów.

5. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje także instalację oraz świadczenie pełnego, bezpłatnego ser-
wisu w okresie gwarancji.

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku,
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń usta-
nowionych na rzecz osób trzecich.



7. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy spełnia  wymagania  wynikające  z  przepisów po-
wszechnie obowiązujących i zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich potwierdzających to doku-
mentów.

8. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu instrukcje obsługi w
języku polskim, dokumentację techniczną, karty gwarancyjne oraz certyfikaty lub ocenę zgodności.

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub
osobom trzecim przez przedmiot umowy, Wykonawcę lub jego pracowników lub środki transportu
albo inne urządzenia Wykonawcy, a także innych szkód powstałych w wyniku realizacji przedmio-
tu umowy.

§3

1. Wartość  przedmiotu  umowy  wynosi………………  zł  brutto  (słownie:  …………………);
…………….. zł netto (słownie: ……………………………).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy przele-
wem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

3. Faktura zostanie wystawiona po dokonanym odbiorze końcowym zgodnie z § 4, co zostanie po-
twierdzone przez Zamawiającego na pisemnym, pod rygorem nieważności, dowodzie dostawy (za-
łącznik nr 3). Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
5. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia poza usta-

wowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. 
6. Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do
tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu  Cywilnego, w tym w szczególności
umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważ-
ności.

§4

1. Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  kompletne  wykonanie  zamówienia
objętego niniejszą umową.

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym

Wykonawcę,  który  rozpatrzy  reklamację  dotyczącą  wad  w  ciągu  48  godzin  od  otrzymania
powiadomienia.

4. Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający nie dokonuje odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunięcia  wad.  Żądając  usunięcia  wad,  Zamawiający  wyznaczy  termin  na  ich  usunięcie.
Wykonawca  nie  może  odmówić  ich  usunięcia,  bez  względu  na  wysokość  związanych  z  tym
kosztów.

5. Potwierdzenie  usunięcia  przez  Wykonawcę  wad  następuje  w  formie  pisemnej  w  ciągu  3  dni
roboczych  od  dnia  zgłoszenia  ich  usunięcia  oraz  po  komisyjnym  stwierdzeniu  ich  usunięcia
potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

6. W  przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonej  wady  w  wyznaczonym  terminie,
Zamawiający  może  usunąć  wadę  w  zastępstwie  Wykonawcy  i  na  jego  koszt  oraz  ryzyko,  po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wartość kosztów związanych z usunięciem w/w
wad zostanie potrącona z należności przysługującej Wykonawcy.

7. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie sprzęt
wadliwy na sprzęt wolny od wad. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin dostawy nowego
sprzętu.

8. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad i otrzymaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zarząd Spółki bez zastrzeżeń.

9. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:
- ze strony Wykonawcy: ………………………….., tel.: ……………………….



- ze strony Zamawiającego: ………………………., tel.: ……………………….

§5

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w§ 3 ust 1  w przypadku nie-

wykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu lub gdy Zamawiający lub Wykonawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

b) w wysokości  1% wartości brutto  przedmiotu umowy wskazanej  w§ 3 ust  1 za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższające-
go wysokość zastrzeżonych kar umownych jeżeli szkoda wystąpiła z innego tytułu lub większej wy-
sokości.

§6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne dostarczonego
przedmiotu  umowy  na  okres  ….  miesięcy,  licząc  od  dnia  sporządzenia  protokołu  odbioru
końcowego.

2. W ramach  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  naprawić  lub  wymienić  na  wolny  od  wad
zgłoszony sprzęt w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony Umowy, nie dłuższym niż 3 dni od
daty wezwania drogą telefoniczną na nr ……………................

3. W przypadku  awarii  trwającej  ponad 3  dni  Wykonawca  zobowiązany jest  zapewnić  urządzenie
zastępcze na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie
przedmiotu umowy i ewentualne szkody wynikające z jego działania.

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w in-
teresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku stwier-
dzenia dostarczenia sprzętu złej jakości, dostarczenia sprzętu niezgodnie z wymaganymi parametra-
mi technicznymi, wadliwego wykonania i instalacji oraz w przypadku niewykonania przez Wyko-
nawcę umowy.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez Wy-
konawcę sprzętu wolnego od wad lub odmowy ich usunięcia.

4. Z prawa do odstąpienie Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od daty powzięcia
informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia  Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych jeżeli wystą-
piły przesłanki ich naliczenia.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny.

§9

1.  Spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą mieć formę  pisemną.



§10

Integralną częścią umowy jest:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy.
- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – Załącznik nr 2 do umowy
- Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 

 §11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



Załącznik nr 2 do umowy

Świętochłowice, dnia ............................ r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Zamawiający:

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

z  siedzibą  w  Świętochłowicach  (kod:  41  –  605),  przy  ulicy  Chorzowskiej  nr  38,  wpisanym  do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000426290. 

Rzeczowego odbioru dokonuje:

......................................................................................................................................................................

i potwierdza przyjęcie do eksploatacji 

..............................................................................................................................................

dokładne określenie zamówionego sprzętu – producent, marka, nr, seria wyrobu itp.

…...........................................
                 pieczęć i podpis dokonującego

              odbioru rzeczowego

1. Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:
- dostarczenie pełnej dokumentacji dotyczącej urządzenia, o której mowa w zaproszeniu do złożenia

oferty, tj. instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentacji techniczną, kart gwarancyjnych oraz cer-
tyfikatów lub ocen zgodności.

- instalacji i uruchomienia dostarczonego urządzenia, 
2. Niniejszym zgodnie  stwierdzamy,  że  urządzenie  ……………………………………..............................

(dane urządzenia: producent, marka, model, typ) zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Odbiór potwierdzają strony:

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę:


	..............................................................................................................................................
	dokładne określenie zamówionego sprzętu – producent, marka, nr, seria wyrobu itp.

