Szpital Powiatowy we WrześniSp. z o.o.
62-300 Września, ul. Slowackiego
ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., ul. Słowackiego ż, 6ż- 300 Września występuje,
napodstawieart.4 ust, 1 pkt.8 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tj, Dz. U.2015r.poz,2164.ze
zm.) zZapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

Tytuł zamówienia:
Remont oraz ptzystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ogólnodostępnej łazienki
zlokalizowanej na I piętrze budynku,,A" szpitala w oddziale hospicyjno-paliatywnym,
1.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
2.1.Dane ogólne:

Zakres prac obejmuje remont oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
ogólnodostępnej łazienki zlokalizowanej na I piętrze budynku ,.A" szpitala w oddziale hospicyjno-

paliatywnym,

2.2. Opis pomieszczenia

-

lokalizacja na

I

piętrze budynku ,.A"

Palia§,u,rrym,

w

starej częściszpitala

- wymiary,4,0 m x 5,0 m, wysokości 3,6 m, kubatura

-

ścianyz cegły na zaprawie cem-wapiennej otynkowane

-

ścianki działowe

z

oddziale hospicyjno-

12m3

3.3, Stan techniczny :
- stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewllętrzna drewniana,
- stolarka okienna PCV,
- posadzka z płytek ceramicznych,

wyłozone płytkami ceramicznymi,

w

i

pomalowane oraz częściowo

cegły na zaprawie cem-wapiennej częściowo wypełnione luksferami i

wyłożone płytkami ceramicznym i,
- instalacja c.o. - w pomieszczeniu znajdują się dwa grzejniki trzyp§towe zainstalowane pod
oknami,
- wentylacja grawitacyj na,
- pomieszczenie wyposazone w instalacje wod-kan oraz urządzenia sanitarne i biały montaż (do

likwidacji)
- pomieszczenia wyposazone w instalacje: elektryczną
- na Zewnatrz pomieszczenia w korytarzu oddziału znajduje się hydrant przeciwpozarowy
poddtynkowy z węzem płaskoskładanym 52 i przyłączem wody fi 50
- załączllikiem do niniejszego punktu są zdjęcia zamieszczone na dołączonej płycie CD
2.4. Zakres remontu

Remont będzie obejmował pełen zakres robót wymaganych

dla

zapewnienia pełnej

funkcjonalności łazienki oraz spełnienia wymagań Zamawiającego w szczególności:
- prace rozbiórkowe polegające na usunięciu wszystkich wewnętrznych ścianek działowych,
osprzętu sanitarnego oraz okładzin ceramicznych ścian,poszerzeniu otworu drzwiowego i
montazu skrzyrrki hydrantowej,
- r.vykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z uwzględnieniem planowanego rozmieszczenia
urządzeń sanitarnych i natrysków oraz wpustów podłogowych,

- WYkonanie instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej z uwzględnieniem oprawy z oświetleniem

ewakuacyjnym,
- zabudowanie podtynkowe instalacji przyzywowej (puszki montazowe i okablowanie) zgodnie z
wYtYcznyrni Zamawiającego. Dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania
instalacji przyzywowej leży po stronie Zamavłiającego i nie jest przedmiotem zamówienia,
- zabudowie pionów wod-kan i c.o.,
- pełna izolacja przeciwwodna pomieszczeń łazienki dla niepełnosprawnych oraz brudownika
pozioma i pionowa,
- wykonanie podłogi z okładzin typu gres, antypoślizgowych z fugami epoksydowymi,
- wykonanie okładzin ściennychz płytek ceramicznych, szkliwionych z fugami epoksydowymi do
wysokoŚci sufitu podwieszanego, , wykończenie narożników zewnętrznych za pomocą listew
zab ezpieczających przed u szkodzeniami mechanicznymi do wys o ko ści min. 2m,
- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego o wymiarach płyty 6000x6000 mm na przykład
typu OWA o odporności na wilgoć min95oń RH, wykonanego z wełny mineralnej prasowanej
twardej, powierzchnia gładka, biała, system montażu z widoczną konstrukcją 53, na wysokości
2,7 m w świetle.
- wymiana drzwi zewnętrznych. Drzwi aluminiowe lakierowane białe, pełne o wymiarach rł
świetleszerlwys 1 101205,

-

montaz drzwi wewnętrznych. Do pomieszczęń brudownika i przedsionka toalety drzrvi
aluminiowe lakierowane białe, pełne o wymiarach w świetle90l2O5, do łazienki dla
niepełnosprawnych drzwi aluminiowe o wymiarach w świetle 110/205 przeszklone szkłem
bezpiecznym matowym, Do toalety drzwi aluminiowe lakierowane białe, pełne o rvymiarach w
świetle80/205. Wszystkie drzwi należy wyposazyó w otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niż0,022 rn'dlu dopływu powietrza. Do pomieszczeń przedsionka, toaiety iłazienki
dla niepełnosprawnych drzwi muszą być wyposażone w zamki umożlir.viające otwarcie od
zewnątrz (od strony wewnętrznej gałka). Pozostałe drzwi wyposazone w zamki patentowe
dwustronne,

- wykonanie ściandziałowych pełnych na całą wysokośćpomieszczenia (mirr. do wysokości sufitu

podwieszanego),

- montaz ipodłączenie liydrauliczne podtynkowej skrzynki hydrantorvej wyposażonej w \\ąz
półsztywny fi 25 mm długości30 m, uchylne zwijadło węza, prądol,vnicę |rydrantową na stałe

podłączoną nawąż,
- wyposazenie poszczególnyclr częściłazienki:
a) łazienka dla niepełnosprawnych łóżko/wózek:
- jednouchwytowa bateria prysznicowa, z wylewką prysznicową wyposazona w wąz długościmin
2m oraz uchwyt ścienny o regulowanej wysokości,min. wysokośćnie może być większa niż 85

cm nad podłożem,
- składane krzesełko mocowane na ścianieo min. obciązeniu 120 kg, zamontowane na wysokości
46-48 cm, głębokośćsiedziska min 45 cm,
- uchwyt ścienny kątowy typu ,,L" z min.3 punktami montażu,
- dwie poręcze ścienne uchylne zamontowane z obu stron siedziska, dłuźszeo 15 cm od siedziska,
rozstaw poręczy 65-70 cm,
- przyłącze ścienne fi 50 mrn umożliwiające podłączenie odpływu wózkowanny,
- miskę ustępową wiszącą dla niepełnosprawnych zamocowaną na dedykowanym stelazu

podtynkowyln wraz z deską sedesową wykonaną z Duroplastu z metalowymi zawiasami z
powłoką antybakteryj ną,
- umywalkę ceramiczną dla niepełnosprawnych zbaterią stojącą,
- oświetlenie ścienne LED przy lustrze w formie plafonu oraz gniazdo 230V,
- pochwyty ściennelub stojące, składane usytuowane wzdłuż rniski ustępowej i umywalki
zainstalowane zgodnie z wymogami dotyczącyrni łazienek dla niepełnosprawnych.
- odpływy posadzkowe zapewniające pewny odbiór wody ze strefy prysznica.
- zabezpieczenie grzejników przed przypadkowym oberwaniem w rllr ze stali nierdzewnej
zamocowane do ścian.
b) toaleta

-

miska ustępowa wisząca zamocowana

na

dedykowanym stelazu podtynkowym

sedesową wykonaną z Duroplastu z powłoką antybakteryjną,
- pochwyt ściennylub podłogowy ułatwiający wstawanie,

z

deską

c) przedsionek

- umywalka ceramiczna zbaterią stojącą jednouchwytową wyposazona w półnogę,
- oświetlenie ścienne LED przy lustrze w fonnie plafonu oraz gniazdo 230V,

- lustro naścięnne nad umywalką

c) brudownik
- rura kanalizacyjna odpływowa fi 110 do podłączenia myjki-dezynfektora,
- punkty poboru wody ciepłej i zimnej 'ń wraz z zaworalni odcinającymi ,

-

instalacja 400V

z

wyłącznikiem i puszką natynkową min IP44 do podłączenia myjki_

dezynfektora,
- rrmywalkę zbaterią stojącą łokciową, wyposażoną w półnogę,
- odpĘw posadzkowy, zawor czerpalny zimnej wody Yr,
- wyciąg wentylacyjny mechaniczny

2.5. Dodatkowe informacie

-

Pomieszczenia łazienki oraz jej wyposazenie musi być zgodne z przepisami prawa w
szczególności:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U .1994 nr 89 poz. 414)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia l2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).

-

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z

dnia 26 czerwca żOlżr. w spraw,ie szczegółowych
i urządzenia podmiotu wykonującego

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomięszczenla
działalnośćleczniczą (Dz.U. 2012 poz,739),

-

Wszystkie prace nalezy zaplanować i wykonać w sposób nie powodujący zakłóceń w
funkcjonowaniu czynnych oddziałów szpita|a oraz ograniczyć do minimum uciążliwości
wynikające z prowadzonych robót.
- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt wszelkie odpady powstałe w wyniku
prowadzenia prac.

3. Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
4. Opis sposobu obliczania ceny:
4.1 Cena oferty powinna obejmowaó wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia jakie
poniesie Wykonawca z tytułu nalezytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
r

4.ż

ealizacji przedmiotu zamówienia.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty, takie jak: (np. inrre opłaty i podatki, transport)

oraz powinna uwzględniaćtakżę ewentualne upusty irabaty zastosowane przez Wykonawcę.

4.3

Cena oferty powinna być wyrazona w złotych polskich (PLN) z dokładnościądo dwóch
miejsc po przecinku,

4.4

Jęże|i złożona zostanie ofeńa, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie zprzepisami o podatku od towarów iusług w zakresie
dotyczącym

-

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub towarów,

5.

Kryteria wyboru oferty:
5.1. OfertY zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria

i

ich

znaczenie: cena 1007o

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedrniotu zamówienia.
Znaczenie kryteriurn (waga) - 100%

Cena to wartoŚĆ wyrażona w jednostkach pienięźnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek
akcyzowy jeżeli rra podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiern VAT
oraz podatkiem akcyzowym.

Oferla z najniższą ceną otrzyma l00 pkt., inne proporc.jonalnie mniej według wzoru:
najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C)

:

--

-

x 100 pkt. x 100

%

cena brutto badanej oferty

6,

Sposób przygotowania oferty:

6.I Każdy Wykonawca

może złożyćtylko jedną ofertę,

6.2 Ofefta musi być podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonalvcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

6,3

Oferta musi byc sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć forme pisemna.

6.4 W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub
kopię poświadczonąnotarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofetę
przez osobę prawnie upowaznioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.5 Oferta musi być podpisana w sposób urnozliwia.jący identyfikację osoby podpisującej, podpis
lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

6.6 Integralną częśćoferty stanowiąZałączniki do Zapytania Ofeftowego.

1.

Miejsce i termin sldadania oferty:
Ofertę należy złożyćw siedzibie Zamawiającego, tj.,.Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września, Sekretariat pokój nr 108, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 17.03. 2017

r. l

Oo godz.9:00

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyzej
adres.

Ofertę należy złożyćlub przesłac lv nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) nalezy opisać następująco:

4

Nazwa i adres Wykonawcy: ....,.

,

Nazwa i adręs Zamawiającego:
o,Szpital Powiatowy we Wrześni'oSp. z o.o.

ul. Słowackiego2,62- 300 Września

Tytuł zamówienia: Remont oraz prrystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
ogólnodostępnej łazienki zlokalizowanej na I piętrze budynku ooA'o szpitala w oddziale
hospicyjno-paliatywnym nie otwierać przed 17.03,2017 r., godz.9:00
S.

OŚWIADCZENIA

I

DOKUMENTY , KTORE NALEZY DOŁACZYC DO OFERTY:

8.1 Aktualny odpis z właścirvegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, lv przvpadku

:

podmiotów posiadających osobowość prawną

juk i spółek prawa

handlowego

- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
osób fizycznych wykonujących działalnośćgospodarczą - zaświadczenie o wpisie do
nieposiadających osobowościprawnej

rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o DziałalnościGospodarczej),

w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej każdego ze
działalnościprowadzonej

wspólników.
Jeżeli w kraju, w którym wykonarvca nra siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wyda.je się dokumentów, o których

mowa wyzej, zastępuje się

je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwymze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.

DokumenĘ, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert.
8.2 Pełnomocnictwo do podpisania

ofefi (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośćz

oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych

wlazz

ofertą, o ile prawo do ich podpisarria nie wynika z innych dokumentów złożonych

wraz z ofertą.

8.3 Formu|arz ofertowy * Załącznik nr

9.

21

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej,przy czym w takim wypadku

uzasadni dokonanie wyboru.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołarria postępowatria

o

zanrówieniu

w

przypadkLr

zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak równiez prawo unieważnienia postępowania o zamówieniu
bez podania przyczyny.
1 1

. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielęm Zamawiającego:

a)
b)

w sprarvaclr merytoryczlrych

-

Crzegorz Jurkiewicz, tel, 508 019 613

w sprawach fonnalno-prawnych

- KarolJędraszak

,Te|.61l43'7053'7

;lPlTAL POWIAl (]vty

llt

|YRZESI.JI"

spOłMz0.0.

Wnośnia1t;
tel. lfax (061) 437-05-90, 437-97-30
,llP 789-1 6-9? -7 46, Rgg. 300706140
ul. Słowackjegc 2, 62-300

(a

we

lclc

§p. z o.o

Zńączniknr

1

Rzut pomieszczenia

a
lc

L

-ł-

Zalączniknr 2

FORMULARZ OFERTOWY

1,

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:
Siedziba:

Nr telefonu/faksu:
Nr NIP:

Nr REGON:

.,.,,...,....,,...

Osoba do kontaktu, tel, e-mail:

Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytanla Oferlowego oferujerny wykonanie zamówienia na:

Remont oraz przystosowanie

do potrzeb osób

niepełnosprawnych ogólnodostępnej łazienki

zlokalizowanej na I piętrze budvnku ,,A" szpitala w oddziale hospicyjno-paliatywnym w zakresie i na
warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym,
Oferuję(-my) wvkonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartośćnetto...........
podatek

VAT,.,.,..,,.,

Wartośćbrutto..,....,.

.....,............zł
,...........zł
.................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

2.

Oświadczam/my, żę w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3.

Zobowiązujelmy się wykonać przedmiot zamówienia w ciągu 8 tygodni od podpisania umowy.

4.

Zobowiązuje/my się wykonać całośóprzedmiotu zamówienia znależytą starannością.

5.

Oferujemy 36 miesięczny gwarancji na wykonanie prac orazzainstalowane urządzenia.

6.
7.

oświadczamlmy,że akceptuję proponowany przezzamawiającego projekt umowy.
OŚwiadczamlmy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcla ulnowy,
we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanychprzezZamawtającego

w załączonej

do Zapy tania Of'ertowe go.

8.

OŚwiadczam/my,

że zapoznaliśmy się z

Zapytaniem Ofertowym oraz wy,|aśnieniami i

ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego

i

uznajemy

się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

9.

Załącznikami do oferty

są:

(podpisy upełnomocnionyclr przedstawicieli Wykonalł,cy)

Załączniknr

3

Projekt Umowy

UMowA NR
zawarta w

dniu

ż017 r. w Wrześni

pomiędzy:
,,Szpitalem Powiatowym we Wrześni" Sp. , o.o,, ul. Słowackiego 2,62-300 Wrześniawpisaną do KRS przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRS pod numeren-l
0000290l22,kapitał zakładowy 32 840 000 zł opłacony w całości,NIP 789-16-92-'746 zwaną w dalszej części
umowy

ZAMAWIAJĄCYM

repreZentoWaną prZęZ

1.Zbyszko Przybylski
2,Sebastian Nowicki

-

-

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

zw aną dalej,,Zamawiaj ącym",

a

wpisanym do
posiadającym N]P
reprezentow any

m

.,.,

..

.,. pod nllmerem
..,. i Regon

pr ZeZ,.

zwanym dalej,,Wykonawcą'o

-.ła

§1
Przedmiot umowy

1.
2.

a

Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane na terenie ,,Szpitala
z o.o. ul. polegające na: remoncię oraz przystosowaniu do potrzeb osób
niepełnosprawnyclr ogólnodostępnej łazienki zlokalizowanej na I piętrze budynku .,A" szpitala w oddziale
Zamawiający zleca

Powiatowego we Wrześni"Sp.

hospicyj no-pali atywnym
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie prac bLrdowlanyclr i instalacyjnych polegających na wykonaniu prac rozbiórkowych oraz
remontowych w pomieszczeniu przeznaczonym na łazienkę ogólnodostę pną zlokalizowaną na oddziale
lrospicyj no-pal i atywnym.

Szczegółowy opis robót określony w Zapytaniu ofertowym z dnia

3,
4.
5.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy uzyciu sprzętu Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z. polskimi normami, prawem
budowlanym i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa (a w szczególności bhp. p. poz., prawo
pracy) oraz z należytą starannością.
Wykonawca oświadcza. że zapoznał się z opisem robót i nie wnosi zastrzeżeń.

§2
Defirricje
1.

2.

Przez pojęcia ,,prace", .,roboty", ,.budowa" strony rozumieją wszelkie prace potrzebne do wykonania
przedmiotu umowy.
Przez pojęcie ..plac budowy", ,,teren budowy" strony rozumie,ją teren, na którym prowadzone są działarria
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
§3

Terminy realizacji
1.

2.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
- rozpoczęcie prac: w terminie do 2 dni po podpisaniu umowy
- zakończenie prac do dnia.
Zatermin zakończenia realizacji przedmiotu umowy rozumie się datę spisarria protokołu odbioru
umozliwiającego uzytkowanie przedmiotu umowy wrazze złożenięmkompletnej dokumentacji
powykonawczej.

§4

Wynagrodzenie
1,

Za wykonanie robót wymienionych w § 1 w terminach ustalonych w § 3, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:...............
.... PLN

(słownie:

.......,...........) netto

-AĄ"

Łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ,, , ,, ,,
(słownie

ż. Wynagrodzenie

Wykonawcy określone w ust. l obejmLrje zapłatę za wszystkie czynności niezbędne do
kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

§5

Warunki płatności

l.
2.
3.

Płatnośćza wykonaną usługę nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę za zrealizowany zakres

prac określony w umowie.
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy ,,Protokół odbioru robót"
wraz z protokołem przekazania Zamawiającemr,r kompletnej dokumentacji powykonawczej,
Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
Zamawiającego,

§6

Ogólne obowiązki Zamawiaj ącego

l.
2.

Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru rvodv oraz energii elektrycznej
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy.
Zamawialący zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru oraz terminowego dokonania odbioru.

§7

Ogólne obowiązki Wykonawcy

1.
2.
3,
4.
5,
6.

Wykonawca dostarczy odpowiednią ilośćsprzętu, materiałów, elementów pomocnicz,vch. obsługi

specjalistycznej oraz pracowników do prawidłowej iterminowej realizacji przedmiotu umorv1,.

Wykonawca oświadcza, że wszyscy zatrudniani przez niego pracownicy posiadają niezbędne

w swoi ch specj alnościach,
Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do odbiorów robót zanikających i ulegającycIl zakry,,ciu

unri ej ętności,kwal i fi kacj e oraz doświadczenie

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z uwzględnieniem ciągłościfunkcjonowania szpitala.
Wykonawca ma obowiązek stosowania jedynie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosorvania w

budownictwie oraz odpowiadających wymogom określonym w ustawie - prawo budowlane, z
uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego oraz dokonania wszelkiclr wymaganych prób i badań oraz
przedłozenia właściwychatestów, deklaracji zgodności i cerlyfikatów w zakresie objętym umową.
Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie i w wyznaczonym terminie wykonywać zalecenia
przedstawicieli Zarnawiającego, mające na celu przestrzęganie przepisów BHP, ppoz., prawa pracy oraz
związane z utrzynaniem porządku na placu budowy l poza nim w związku z prowadzonymi robotami,

§8

Szczegółowe obowiązki stron

l.
2.

W celu realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się współdziałać w szczególrrości dostarczac
wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza,że kierujący w jego imieniu robotami posiada wymagane przez polskie prawo
uprawnienia

w

zakresie robót budowlanych, zaśwszelkie prace objęte niniejszą umową zostaną

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w rimowie,

*łt

).

4.

W przypadku zaistnienia przesłanek mogących świadczyćo niewłaściwejjakościwykonania robót,
Zamawialący moze żądac od Wykonawcy wykonania dodatkowych prób i badań kontrolnych na koszt

Wykonawcy, potwierdzających prawidłowośćwykonania prac,
W celu realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają swoich przedstawicieli w osobach:

Ze strony Zamawiającego:
Ze strony Wykonawcy:

..

§9

Teren budowy
1.

2.

J.
4.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z nieruclromością. na której mają być prowadzone prace objęte
niniejszą umową, atakże że znana jest mu lokalizacja budowy, warunki gruntowe oraz wszelkie trudności
mogące wyniknąĆ w trakcie wykonywania prac i przl,jmuje na siebie ryzyko prowadzenia robót
budowianych wynikających z powyzszych warunków.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywania porządku na terenie budowy. a w szczególności: wyznaczyc
miejsca do składowania materiałów, zapewnić systematyczne usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów w
tym opakowań, skrzyń, nadwyzek materiałów niezwłocznie po ich powstaniu jak i po zakoriczeniu prac.
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje na terenie budowy własne zaplecze socjalrre i sanitarne dla
pracowników.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzynrania w czystościdróg publicznych i prywatnych, chodników itp.
Dojazd do placu budowy winien być pozbawiony wszelkiego rodzaju resźek materiałów, błota i gruzu.
Wykonawca ponosi wszelkie zlvtązane z tym koszty, opłaty jak również ewentualne kary.

§10

Ubezpieczenia
1.

2.

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia:
l . robót objęt5 ch nilliejszą umową.
2. swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3. wszelkiego sprzętu budowlanego, środków transportu iinrrego sprzętu zgromadzonego na terenie
budowy przez Wykonawcę, niezbędnego do wykonywania robót objętych niniejszą umową,

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w związku ze
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalrrości
gospodarczej, atakże za szkody wobec osób trzecich.
Wykonawca przekaże Zamawiapcemu kopie polis powyźszych ubezpieczeń z chwilą podpisania umowy.

1

§ 11
Ochrona mienia publicznego i prywatnego
]

.

Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie elementy infrastruktury, rnajątkLr
ZamawiĄącego, oraz osób trzecich, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku realizacji przedmiotu
umowy,

2.

Wykonawca ma obowiązek dbać o ochronę środowiska naturalnego w miejscu prowadzenia robót oraz
stosować wszelkie środkiredukujące do minimum zanieczyszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu
umowy,

4.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkich odpadów będzie się pozbywał w sposób legalny, ponosząc
wszelkiego rodzaju opłaty ztym związane,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, prywatnym oraz
środowisku naturalnym spowodowanąprzy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty, opłaty i
kary ztym związane.

-Ab--

§ 12
Zakończenie prac

1, Przed odbiorem prac Wykonawca przy udziale przedstawicieli Zamawiającego przeprowadza wszelkie
niezbędne próby i testy.

2.

Jezeli w toku powyższych czynności nastąpi koniecznośćwykonania prac uzupełniających Wykonawca
zobowiązuje się je wykonać nieodpłatnie.

Wykonawca skompletuje Zamawiającernu niezbędną dokumentację powykonawczą, potwierdzającą
niewadliwe i zgodne ze sńuką budowlaną wykonanie przedmiotu umowy. W skład dokumentacji
powykonawczej wchodzą rysunki powykonawcze, szkice inwentaryzacyjne, protokoły z kontroli.
pomiarów i badań, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, instrukcje uzytkowania, DTR-ki i kany
gwarancyjne w zakresie objętym niniejszą umową.
§

13

Odbiór prac
1,

Końcowy odbiór robót nastąpi najpóźniej w ciągu 4 dni od daty zakończenia, pisemnego zgłoszenia ich do
odbioru z i przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. Odbiorrr dokona Komisja
składająca się z przedstawicieli obu stron,

2,
3,

4.

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wvkonawcę
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowv.
Z odbioru robót będzie sporządzany protokół odbioru podpisany,przezprzedstawicieli obu stron. Protokół
powinien wskazywac czy Zamawiający dokonuje odbioru a w przypadku istnienia wad i usterek.
wskazywać je wraz z terminem usunięcia. Jezeli termin nie został w},znaczony, wady i usterki muszą bl,ć
usunięte w ciągu 7 dni od ich stwierdzenia,
Po usunięciu wad i usterek Zamawiający dokona odbioru usunięcia lł,ad i usterek w terminie 7 dni od daty

zgłoszenia przez Wykonawcę ich usunięcia. Po dokonaniu odbioru usunięcia wad

i

usterek strony

sporządzą protokół,

5,

W przypadku nie usunięcia wad ilrsterek przez Wykonawcę. zastoso\\anie mają postanorvienia §

17

niniejszej umowy.

§14

Gwarancja i rękojmia
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, której termin
rozpoazyla bieg z dniem podpisania bez zastrzężeń przez obie strony protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy, a kończy się po upływie 36 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego
przedmiotu umowy.

2.

4.

Niniejsza umowa stanolvi dokumer-rt gwarancyjny w rozumieniu al1. 5'77 § 1 k,c,
W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek przystąpienia
do ich usuwania bezzwłocznie i usunięcia w terminie 4 dni od datv zgłoszenia, zaśw przypadku gdy wada
uniemozliwia uzytkowanie obiektu w l dnia od daty zgłoszenia. Usunięcie wad w zalezności od
okoliczności polegać moze takze na dokonaniu wymiany elementów. częściwadliwych Przedmiotu
umowy, ich dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę na własny koszt. Potwierdzeniem usunięcia
zgłoszonej wady będzie podpisanie protokołu usunięcia wady przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiającego,
W przypadku nie wykonaniaprzez Wykonawcę obowiązków określonych w ust.3, w określonym w nim
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad objętych gwarancją innym podmiotom wg swojego
wyboru a poniesionyml przez niego kosztami zastępczego usunięcia wad, obciążyć Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na powierzenie usunięcia wad innym podmiotom i nie będzie z
tego tytułu rościłzadnych praw w stosunku do Zamawiającego w tym w szczególności praw autorskich i
pokrewnych.

-ALl,

5.

W razle stwierdzenia istnierria wad nie nada.jących się do usunięciaZamawiający może według własnego
wyboru:

a) jezeli wady umoZliwiają

uzytkowarrie przedmiottt zgodne z jego przeznaczeniem - żądaćod
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokościodpowiedrriej do utraconej
wańości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,
b) jeżeli wady uniemozliwiają uzytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem - ządać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej z opoźnienia.
W razie odmowy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w przypadku. o którym mowa w Llst. 5b
lub w razie jego niewykonania w wyznaczonym przęz Zamawiającego terminie stosuje się odpowiednio
,l.

8.
9.

10.

ust. 4.

Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust.3, to niezalężnie od wykonania
obowiązków określonychw ust.4-5 zobowiązany będzle zapłacic Zamawiającemu kary umowne

zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3 niniejszej umowy.
ZaPłata kar umownych zgodnie z ust. 7 nie wyłącza prawa Zamawiającego do usunięcia wad na koszt
Wykonawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu.
Niezaleznie od wynikając5,ch z punktów poprzedrrich uprawnieti, które przysługują mu w ramach
udzielonei przez Wykonawcę gwarancji Zamawiający w przypadku wad przedmiotu umowy moze
wykonać uprawnieniawynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi zawady fizyczne iprawne,
Z tym, że strony rozszerzĄą ustawowy zakres odpowiedzialności z rękojmi poprzez wydłuźenieokresu
rękojmi do okresu równemu okresowi gwarancji, którym mowa w ust. l.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne
prawne oraz gwarancji jakości.
§

i

15

Warunki odstąpienia od umow1,
1.

2.

W razie zaistnienia istotnej znliarry okoliczności powodującej, że wykonanie umowy rrie lezy w interesie
publicznyrn, czego nie mozna by,ło przewidzieć w chwili zawarcia umo\!),, ZanawiĄący moze odstąpic
od umowy w tenninie 30 drri od powzięcia wiadomościo tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca możeżądaćwyłącznie wynagrodzenia naleznego z

tytułu wykonania częściumowy

§16

Warunki r.vstrzymania robót i rozwiązania umowy
1.

Zamawialący ma prawo wstrzymać roboty w wypadku nieprzestrzeganiaprzez Wykonawcę postanowień

niniejszej umowy lub przepisólv powszechnie obowiązujących, a w szczególności
nieprzestrzegania przepisów BHP, ppoż. lub realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną.

w

wypadku

2. Wstrzymanie robót, o którym ITIowa rv ust. 1 nie powoduje zmiany terminów określonych w § 3.
3.

4.

Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca.
Zamawiający może rozwiązac umowę w przypadku naruszeni a przez Wykonawcę ustaleń niniejszej
umowy. Wykonawca musi wówczas doprowadzić budowę do stanu wskazanego przezZamawiającego. W
przypadku rozwiązania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające robotom
wykonanym w takiej części,w jakiej całośćrobót pozostaje w stosunku do robót wykonanyclr
zastrzeżeniem § l8 ust.3. Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę, arozwiązanie umowy
będzie skuteczne z dniem złożentaWykonawcy pisemnego oświadczerriao jej rozwiązanil.
Zamawialący może rozwiązac umowę z Wykonawcąw szczegolrlości, gdy:

a) Wykonawca wykonuje prace wadliwie lub niezgodnie

z

umową

i w

wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie nie zmienił sposobu ich wykonania,
b) W przypadku wystąpienia istotnych wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć,

c)

Z

okoliczności wynika, ze Wykonawca nie zdoła usunąc wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego,
d) W przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp,

-ń5-

6.
,7.

e) W przypadku przerwy w wykonywaniu robót trwającej dłużejniż 3 dni.
W przypadku rrie dojścia do realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od żadnej ze Stron
zobowiązują do zwrotu ślviadczeń wzajemnych.

stronY

W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego strony sporządzą protokół robót w toku, w którym

zostanie określony zakres wykorranych prac oraz wykorzystanych

8,

-

i

pozostawionych na placu budowy

materiałów i urządzeń,
Rozwiązanie umowy oraz wszelkie ustalenia, o których mowa w niniejszym paragrafie powinny nastąpiĆ
w formie pisemnej pod rygorem niewazności.

9.

§ 17
Odpowiedzialrrość za

w ady

stwierdzenia wad w wykonywanych robotach lub w trakcie odbioru końcowego robót
Wykonawca usunie je, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku
braku uzgodnienia terminu usunięcia wad, Wykonawca usunie je w ciągu siedmiu dni od daty
powiadomienia przez Zamawialącego. Jezeli wada uniemozliwia Llzytkowanie obiektu, Wykonawca
rozpoczrie usuwanie wad bezzwłocznie i usuwanie zakończs- w terminie najpóźniej do trzech dni.
Potwierdzeniem usunięcia zgłoszonej usterki będzie pisemne skr.vitowanie przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad, W
ustalonym lub wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie rrjawnionych wad, innym
podmiotom wg swojego wyboru a kosztami tych robót, obciążyć Wykonawcę.
ż. Jeżeli wady, o których mowa w ust 1 nie nadają się do usunięcia Zamawiający może według własnego
1.

W razie

wyboru:

wady umozliwiają uzytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem - obniry"ć nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy odporviednio do utraconej waftości uźytkowej i

1, jezeli

2,
3,
4.

technicznej,

jezeli rvady uniemozliwiają rrąvtkowanie przedmiotu umor.vy" zgodne z jego przęznaczeniem - żądaĆ
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkod1, rvynikłej z opóźnierria.
Wykonawca nie moze odmólvić usullięcia wad na swój koszt bez rvzględtl na lvysokośćzwiązanych z tym

kosztórv, Usunięcie wad musi b;,,ć stwierdzone protokołem podpisan},m przez obie strony,
Za wady i szkody spowodorvane przez swoich podwykonawców Wy,konawca ponosi odpowiedzialność
jak za działania własne.

5.

§ 18

Kary i sankcje
1,

Za przekroczenie ustalonych w § 3 terminów realtzacji, Zamawialącemu przysługuje prawo do naliczenia
kar umownych w wysokości1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia z
wyj ątkiem sytuacj i, gdy opóźnierrie wynika z wyłączne1 winy Zamawiaj ącego.

2,

Za opoźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okesie gwarancji i
rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia.

3.

4.

Zamawiającego L}mowy z przyczyn określonych w § 16 ust. 5
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające zakresowi wykonanych robót. jednakze
obnizone o równowartość l0% wynagrodzenia brutto określonego, w § 4.Przepis ten stosuje się w razie
rozwiązania umowy zprzyczyn określonych nie tylko w § 16 ust,5, ale i § 16 ust.4.
W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, powstaną szkody w mieniu
Zamawiającego 1ub osób trzecich Wykonawca usunie je lub naprawi na własny koszt. Jezeli naprawa tych
szkód nie będzie mozliwa, Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą odpowiadającą wartościwszystkich

W przypadku rozwiązania przez

poniesionych szkód.

*/(-

5,

6.
7,
8.

Za nieprzestrzeganie obowiązującyclr przepisów BHP, stwierdzone protokołem kontrolnym właścirvego
Inspektora BHP, Zamawiający ma prawo potrącic z wynagrodzenia Wykonawcy do 5% naleznego

wynagrodzenia brutto.
W przypadku, gdy pracownicy Wykonawcy wykonują prace w stanie nietrzeźwościlub spoźywają alkohol
w trakcie wykonywania prac na terenie szpltala, Zamawialący ma prawo potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy do 5Yo należnego wynagrodzenia brutto oraz zawladomić odpowiednie władze.

Zastrzeżone powyzej

kary umowne nie wykluczają mozliwości dochodzerria

odszkodowawczych, których wysokość pr zekr acza wysokość kar umownych.

roszczęń

Zamawiający ma prawo pomniejszyć nalezne wykonawcy wynagrodzenie o wszelkie nalezne
z postanowieniami niniejszej umowy kary i kwoty. które
wykonawca zobowiązany jest zapłacić tytułem wyrządzonych szkód.
zamawiającemu od wykonawcy zgodnie

§ 19
Cesja
Uprawnienie wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na irrną osobę bez pisemnej zgody
ZamawiĄącego pod rygorem nieważności.Przelew wierzytelności bez zgody Zamawialącego będzie
skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.

§20
Spory

a)

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd rvłaścirvydla siedziby
Zamawiającego.

b) W

sprawaclr nie uregulowanych niniejszą Llmową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
prawo zamówień publicznych oraz ofefia przetargowa Wykonawcy.
§21
postanowienia końcowe

1.
2.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają tbrmy pisemnej pod rygorem niewazności.
Integralną częśćumowy stanowią:

1)
2)

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

W imieniu Zamawiającego

w

imieniu wvkonawcv
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\Mrześniądńa 24.02.201 7 roku

PEŁNoMoCMCTwo l{R 7 lzafi

7Ąfr4 SŃłki ,,Sryital Powiatowy rve $/tześni" Sp. z o.o. udziela pehomocnictwa p. Sebastianowi
Nowickiemu - lViceprezesowi 7.avądu do jednoosobowego dokonywania czynnościprawnych
w imigniu spółki w sprawach zlviązarnych z kierowaniem bieżącą działalnościąspółki, w tym

podpisywania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

PeŁromocnictwo waźne jest w dniach od 09.03.2017 roku do 10.03.2017 roku oraz w dniach od
1,5.03.201,7 roku do 24.03.2017 tok'l.
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,,Szpital Powiatowy we Wrześni"Sp. z o.o. ul. Słowackiego2,62-30a Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Pomń - Nowe Miasto i Wilda w Pozraniq IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokośćkapitału zakładowego: 32.840.000,00 zł

cen&ala:+48ól 4370500 sekretariat:+4861 43625 15 fax:+4861 4379730
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.homę.pl;
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