
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na obsługę techniczną i wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji tlenowej, elektrycznej,
gazowej wod-kan., co, cwu w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

wraz z usługą pogotowia technicznego. 

15/ZA/18

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  19.04.2018 r.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41
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: 34 520 000,00 zł



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

Obsługa  techniczna  i  wykonywanie  bieżącej  konserwacji  instalacji  tlenowej,  elektrycznej,
gazowej wod-kan., co, cwu w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
wraz z usługą pogotowia technicznego. 

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

69.88.90.25-9 Usługi techniczne

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zakres  zadania  obejmuje  obsługę  techniczną  i  wykonanie  bieżącej  konserwacji  instalacji  tlenowej,
elektrycznej, gazowej wod-kan., co, cwu w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
sp. z o.o. wraz z usługą pogotowia technicznego, w szczególności:

1. naprawę i konserwację ślusarki drzwiowej i okiennej,
2. prace ślusarskie drobne,
3. wykonywanie systematycznych czynności  konserwujących, 
4. naprawę wszelkich rodzajów zamków,
5. roboty malarskie, tynkarskie,
6. wykonywanie posadzek, uzupełnianie ubytków,
7. układanie płytek ściennych i podłogowych,
8. montaż drobnych elementów konstrukcyjnych,
9. wymianę urządzeń sanitarnych,
10. konserwację, montaż, remonty urządzeń i instalacji wod.-kan. C.O. i C.W.,
11. prace rozbiórkowe drobne,
12. usuwanie bieżących usterek, awarii w komórkach organizacyjnych,
13. naprawę i konserwację wózków, łóżek szpitalnych w zakresie mechaniki,
14. montaż tablic informacyjnych, oznakowań, itp.
15. obsługę, konserwację urządzeń i instalacji gazów medycznych, 
16. dostarczanie na oddziały gazów medycznych,
17. obsługę, konserwację instalacji gazowej
18. wykonywanie  i  składanie  mebli  dla  oddziałów  szpitalnych  i  pozostałych  komórek

organizacyjnych,
19. montaż mebli w miejscach przeznaczenia,
20. naprawę mebli,
21. wymianę i demontaż szyb,
22. naprawę i malowanie ogrodzenia,
23. prowadzenie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i konserwujących,
24. bieżące naprawy i usuwanie usterek w instalacji elektrycznej,
25. naprawę i usuwanie usterek osprzętu elektrycznego w ww. instalacjach,



26. naprawę i usuwanie usterek aparatów i urządzeń elektrycznych,
27. obsługę agregatu prądotwórczego,
28. utrzymanie w ruchu ciągłym kompresora,
29. przeglądy doraźne  oraz  konserwacja ww. instalacji  elektrycznych (rozdzielnic  elektrycznych,

wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych, odbiorczych obwodów oświetleniowych,
obwodów gniazd wtykowych, wpustów gniazdowych i oświetleniowych, itp.),

30. wymianę  lub  uzupełnienie  wyeksploatowanego  lub  uszkodzonego  osprzętu  elektrycznego
instalacji  odbiorczej  (gniazda,  wyłączniki,  itp.)  oraz opraw oświetleniowych (źródła) światła,
układy zapłonowe osprzętu,

31. naprawę przyłączy odbiornikowych, przedłużaczy, itp.,
32. sprawdzanie okresowe stanu technicznego zasilających odbiorników energii elektrycznej sprzętu

AGD (czajniki, lodówki, kuchenki elektryczne, suszarki, itp.),  oświetleniowego i zasilającego
urządzenia komputerowe i elektryczne,

33. oględziny ww. instalacji  elektrycznych i  usuwanie  zauważonych usterek  i  nieprawidłowości,
34. przeglądy doraźne i konserwacja Stacji Trafo,

34. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i  Administracji  z  dnia  07 czerwca 2010 r.  w sprawie  ochrony przeciwpożarowej  budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719) oraz zgodnie z
Zarządzeniem Wewnętrznym Zarządu Spółki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
sp. z o.o. oraz wytycznymi zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez okres 12 miesięcy (02.05.2018 r. - 02.05.2019 r.)

Rozdział III. Warunki płatności

Zapłata  za  wykonane  usługi  będzie  następowała  w  formie  polecenia  przelewu,  na  podstawie
wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury,  w  terminie  zgodnym  z  terminem  jaki  Wykonawca
zadeklarował  w  ofercie  liczonym  od  daty  doręczenia  faktury  wraz  z  zatwierdzonym  przez
upoważnionego  pracownika  Zamawiającego  załącznikiem  potwierdzającym  realizację  umowy  w
rozbiciu na dni oraz godziny.

Rozdział IV. Warunek konieczny do udziału w postępowaniu

1. Dysponowanie  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  posiadającymi
odpowiednie uprawnienia, zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający może żądać przedstawienia odpowiednich uprawnień.
2. Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Kopię  opłaconej  polisy  bądź  innego  dokumentu  potwierdzającego  Wykonawca  dostarczy
najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Rozdział V. 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.



2017  r.,  poz.  1579  t.j.  z  późn.  zm.).  Szacunkowa wartość  przedmiotu  zamówienia  nie  przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Rozdział VI. 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:

„Obsługa techniczna i wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji tlenowej, elektrycznej,
gazowej wod-kan., co, cwu w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

wraz z usługą pogotowia technicznego; 

nr sprawy 15/ZA/18”

Nie otwierać przed 27.04.2018 r. godz. 10.30

4. Do oferty wykonawca dołączy dokumenty rejestrowe firmy.

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 VII. Związanie ofertą

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

Rozdział VIII.   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

kryterium – cena 90%

Oferta o najniższej cenie otrzyma 90 pkt      

 Cena  brutto najniższa wśród ofert 
------------------------------------------- x 90 pkt. 
    Cena  brutto  badanej oferty   
     

kryterium – termin płatności 10%

Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt;
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 2 pkt;



Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 5 pkt;
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 10 pkt

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 IX. 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,
3. Wykaz pracowników wraz z uprawnieniami – Załącznik nr 3

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

OFERTA 

na obsługę techniczną i wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji tlenowej, elektrycznej,
gazowej wod-kan., co, cwu w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z

o.o. wraz z usługą pogotowia technicznego

WYKONAWCA:

Nazwa : .................................................................

Adres   : .................................................................

Województwo: : .................................................................

Telefon/fax : .................................................................

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

NIP : .................................................................

REGON  : .................................................................

Miesięczna  ryczałtowa  wartość  netto  i  brutto  obsługi  technicznej  i  wykonywania  bieżącej

konserwacji instalacji  tlenowej,  elektrycznej,  gazowej wod-kan.,  co,  cwu w obiektach Zespołu

Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  wraz  z  usługą  pogotowia  technicznego:

……………………………… zł

Słownie: …………………………………….……………………… zł

Całkowita  (12  miesięczna)  wartość  NETTO  i  BRUTTO obsługi  technicznej  i  wykonywania

bieżącej konserwacji instalacji  tlenowej, elektrycznej,  gazowej wod-kan., co,  cwu w obiektach

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z usługą pogotowia technicznego: 

................................................................... zł

Słownie: ...................................................................................................................................... zł

Termin płatności …… dni (30, 40, 50 lub 60 dni)



TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym :

     

     .......................................................................         .....................................
                                     (imię i nazwisko)                    (telefon)

          .......................................................................
                                               (stanowisko )

a) Akceptujemy warunki płatności podane w propozycji umowy.
b) Informujemy,  że  zamierzamy  powierzyć  podwykonawcom  następujące  części  zamówienia

(poniżej podać części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom);
Informujemy,  że  zamówienie w całości  zrealizujemy we własnym zakresie  bez powierzania
części zamówienia podwykonawcom.*

c) Zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  nie  wnosimy do  niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

d) Jesteśmy związani  niniejszą  ofertą  do  daty  wskazanej  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia – tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

e) Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść  Wzoru Umowy została przez
nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

f) Oświadczamy iż spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  data : ............................................... podpisano: .......................................

  (upełnomocniony przedstawiciel)



Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …....... 2018 r. w Świętochłowicach

pomiędzy:

Zespołem 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, NIP: 627-16-69-770, REGON: 
000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwanym dalej Zamawiającym

a
….................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

§1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie zgodnie z art  4 pkt 8 ustawy prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 poz.  1579 t.j.  z późn.  zm.)  na obsługę techniczną i  wykonanie bieżącej
konserwacji instalacji tlenowej, elektrycznej, gazowej wod-kan., co, cwu w obiektach Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z usługą pogotowia technicznego.

§2

Przedmiotem umowy jest  obsługa techniczna i  wykonanie bieżącej  konserwacji  instalacji  tlenowej,
elektrycznej, gazowej, wod-kan, co, cwu w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
sp. z o.o. wraz z usługą pogotowia technicznego, w szczególności:

1) naprawę i konserwację ślusarki drzwiowej i okiennej,
2) prace ślusarskie drobne,
3) wykonywanie systematycznych czynności konserwujących, 
4) naprawę wszelkich rodzajów zamków,
5) roboty malarskie, tynkarskie,
6) wykonywanie posadzek, uzupełnianie ubytków,
7) układanie płytek ściennych i podłogowych,
8) montaż drobnych elementów konstrukcyjnych,



9) wymianę urządzeń sanitarnych,
10) konserwację, montaż, remonty urządzeń i instalacji wod.-kan. C.O. i C.W.,
11) prace rozbiórkowe drobne,
12) usuwanie bieżących usterek, awarii w komórkach organizacyjnych,
13) naprawę i konserwację wózków, łóżek szpitalnych w zakresie mechaniki,
14) montaż tablic informacyjnych, oznakowań, itp.
15) obsługę, konserwację urządzeń i instalacji gazów medycznych, 
16) dostarczanie na oddziały gazów medycznych,
17) obsługę, konserwację instalacji gazowej
18) wykonywanie i składanie mebli dla oddziałów szpitalnych i pozostałych komórek 

organizacyjnych,
19) montaż mebli w miejscach przeznaczenia,
20) naprawę mebli,
21) wymianę i demontaż szyb,
22) naprawę i malowanie ogrodzenia,
23) prowadzenie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i konserwujących,
24) bieżące naprawy i usuwanie usterek w instalacji elektrycznej,
25) naprawę i usuwanie usterek osprzętu elektrycznego w ww. instalacjach,
26) naprawę i usuwanie usterek aparatów i urządzeń elektrycznych,
27) obsługę agregatu prądotwórczego,
28) utrzymanie w ruchu ciągłym kompresora,
29) przeglądy doraźne oraz konserwacja ww. instalacji elektrycznych (rozdzielnic elektrycznych,

wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych, odbiorczych obwodów oświetleniowych,
obwodów gniazd wtykowych, wpustów gniazdowych i oświetleniowych, itp.),

30) wymianę  lub  uzupełnienie  wyeksploatowanego  lub  uszkodzonego  osprzętu  elektrycznego
instalacji odbiorczej (gniazda, wyłączniki, itp.) oraz opraw oświetleniowych (źródła) światła,
układy zapłonowe osprzętu,

31) naprawę przyłączy odbiornikowych, przedłużaczy, itp.,
32) sprawdzanie  okresowe  stanu  technicznego  zasilających  odbiorników  energii  elektrycznej

sprzętu  AGD  (czajniki,  lodówki,  kuchenki  elektryczne,  suszarki,  itp.),  oświetleniowego  i
zasilającego urządzenia komputerowe i elektryczne,

33) oględziny ww. instalacji elektrycznych i usuwanie zauważonych usterek i nieprawidłowości,
34) przeglądy doraźne i konserwacja Stacji Trafo,
35) przegląd  oświetlenia  ewakuacyjnego  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719) oraz
zgodnie  z  Zarządzeniami  Wewnętrznymi  Zarządu  Spółki  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  
w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  oraz  wytycznymi  zawartymi  w  Instrukcji  Bezpieczeństwa
Pożarowego 

§3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe uprawnienia, kompetencje oraz personel niezbędny do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1.

2. Wykonawca jest obowiązany do stawiania się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze jeden raz
dziennie (osiem godzin) w celu realizacji niniejszej umowy (w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-16.00).



3. W przypadku awarii technicznej lub instalacji elektrycznych, Zamawiający będzie korzystał z 
pogotowia techniczno-elektrycznego Wykonawcy w dni wolne od pracy, a także w dni robocze poza 
godzinami, o których mowa w ust. 2. Czas reakcji: 30 min.

4. Wykonawca zobowiązuje się działać z należytą starannością, wiedzą techniczną według poleceń i 
instrukcji obsługiwanych urządzeń Zamawiającego oraz realizować przedmiot umowy określony w 
§ 1 w sposób prawidłowy oraz terminowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu wszelkie informacje mające znaczenie 
w zakresie realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych dla 
ochrony praw Zamawiającego w zakresie objętym niniejszą umową.

§4

1. Strony zgodnie ustalają ryczałtową miesięczną wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia na
kwotę  …...............  zł  brutto  (słownie:  …..............................................................  ),  …...............  zł
netto (słownie: ….............................................................. ).

2. Szacunkowa  wartość  umowy  określona  została  na  kwotę:  …...........  zł  brutto  (słownie:
…...............................................................................  ),  …...............  zł  netto  (słownie:
….............................................................. ).

3. Zapłata  za  wykonane  usługi  będzie  następowała  w  formie  polecenia  przelewu,  na  podstawie
wystawionej faktury, w terminie ….. dni od daty doręczenia faktury wraz z zatwierdzonym przez
upoważnionego  pracownika  Zamawiającego  załącznikiem potwierdzającym realizację  umowy w
rozbiciu na dni oraz godziny.

4. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przed  podpisaniem  umowy  zapoznał  się  ze  stanem  zasobów
Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością zgodnie z
Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, zgodnie
z Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.

3. Przy  wykonywaniu  usług  objętych  umową  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przez wykwalifikowanych pracowników
posiadających niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenie bhp.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień ust. 3 i 4.
6. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  własnymi  siłami  przy  użyciu

materiałów dostarczonych i rozliczonych wg faktycznego zużycia przez Zamawiającego.
7. Za szkody na osobach trzecich lub ich rzeczach powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu

umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca
8. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac objętych niniejszą umową sprawuje upoważniony 

pracownik Zamawiającego.
9. Pracownik o którym mowa w ust. 8 upoważniony jest do wydawania wiążących Wykonawcę 

poleceń co do rodzaju, ilości i jakości robót objętych umową.
10. Odbiór wykonywanych robót dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.



§6

1. Każda  ze  stron  ma  prawo  do  rozwiązania  umowy z  zachowaniem  jednomiesięcznego  terminu
wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie / rozwiązanie powinno być dokonane na piśmie i przesłane drugiej stronie listem
poleconym za dowodem doręczenia lub bezpośrednio za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

3. W  przypadku  rozwiązania  umowy  Wykonawca  ma  obowiązek  protokolarnego  zdania
Zamawiającemu wszelkich posiadanych dokumentów wraz z wykazem wykonanych czynności jak
też czynności koniecznych do wykonania w najbliższym okresie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskał w
trakcie  wykonania  usługi  dotyczących  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich  korzystających  ze
świadczeń Zamawiającego.

5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. 

§7

Czas trwania umowy:  12 miesięcy od dnia daty zawarcia umowy, tj. od dnia 02.05.2018 r. do dnia
02.05.2019 r.

§8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
a) w  wysokości  10% kwoty  wskazanej  w  §  4  ust  1  umowy  z  tytułu   niewykonania  lub

nienależytego  wykonania przedmiotu umowy za każde uchybienie osobno, 
b) w wysokości  5% szacunkowej  wartości  umowy w przypadku realizacji  przez  Wykonawcę

przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) w  wysokości  5% szacunkowej  wartości  umowy  gdy  Zamawiający  wypowie  umowę  ze
skutkiem natychmiastowym,

d) w wysokości 5% szacunkowej wartości umowy gdy  Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2. Realizacja  zapłaty  kar  umownych  naliczonych  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  poprzez
potrącenie wysokości  kary z kwoty należnej  do zapłaty Wykonawcy wynikającej  z  wystawionej
przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej
Wykonawca ureguluje na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia wezwania.

3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust 1 lit. c i d. 

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych,
gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu. 

§9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
a) nie  rozpoczęcia,  opóźnienia  w rozpoczęciu  przedmiotu  umowy przez  Wykonawcę  dających

podstawę do uzasadnionego przewidywania, że nie będzie on realizowany zgodnie z warunkami



umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w rozpoczęciu przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia
Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
c) zaprzestania  prowadzenia działalności  gospodarczej  przez Wykonawcę,  wszczęcie  likwidacji

Wykonawcy,
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia w

którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.
3. W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie  publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwa  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o
karach  umownych  nie  mają  w  tym  przypadku  zastosowania  i  Wykonawca  nie  może  żądać
odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 lit  b, c odstąpienie od umowy dotyczy
jedynie niewykonanej części umowy i w stosunku do niej nie wywołuje skutku wstecznego (skutek
ex nunc).

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem
terminu odstąpienia.

6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia.
7. Odstąpienie  od  umowy nie  pozbawia  Zamawiającego  prawa  do  dochodzenia  kar  umownych  z

innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

§10

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w razie
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty,  sprzeczny z umową,

rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
b) jeżeli  Wykonawca  powierzy  realizację  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  podmiotowi

trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
c) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) gdy Zamawiający po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej

Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjaśnienia
nie  uzyskał  gwarancji,  udokumentowanego  wiarygodnego  zapewnienia  prawidłowego
wykonania umowy.

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od

dnia jej wypowiedzenia.

§11

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień
umowy  okaże  się  nieskuteczne,  nieważne  lub  niewykonalne,  nie  narusza  to  skuteczności
pozostałych  postanowień.  W  miejsce  nieskutecznego  lub  niewykonalnego  postanowienia



obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu
celowi  postanowienia  nieskutecznego,  nieważnego  względnie  niewykonalnego.  Podobne
obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

2. Jeżeli  Strony  w  trakcie  obowiązywania  umowy  stwierdzą  błąd  pisarski,  oczywistą  omyłkę,
niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w
celu  poprawy,  uzupełnienia  umowy w tym zakresie.  Poprawienie  błędu  pisarskiego,  oczywistej
omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z
pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.

§12

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z dnia  23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 t.j.).

§13

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.

§14

Integralną częścią umowy jest:
Załącznik nr 1 - Potwierdzenie realizacji usług;
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

§15

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



Załącznik nr 1 do umowy

Potwierdzenie realizacji usług obsługi technicznej i bieżącej konserwacji instalacji tlenowej,
elektrycznej, gazowej wod-kan., co, cwu za miesiąc ........................... 2018 rok

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………..

dzień
godzina

rozpoczęcia
podpis

Wykonawcy
godzina

zakończenia
ilość

godzin
Podpis

Wykonawcy

Podpis osoby
wyznaczonej ze

strony
Zamawiającego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Razem:



Załącznik nr 3

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp.
Imię i

Nazwisko

Kwalifikacje i doświadczenie niezbędne
do wykonania zamówienia Zakres

proponowanych
czynności 

Podstawa
dysponowania

tą osobąProponowane
stanowisko

Opis
doświadczenia

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

        (miejsce i data podpisania)                                                         (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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