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zAPYTANlE 0FERToWE

szpital Powiatowy We Wrżeśni" sp, z o o,, u , słowackiego 2, 62- 300 Wżeśnia Ęslępuje, ia podstawie ań
4 Lrst 1 pkt, 8 Ustawy Plawo zamóWeń Publicznych (t,j DZ, U 2018l poz.1986. ze Zm,)Z Zap}łanien] ofeńowyn] na

real zac]ę zarnóWienia:
Zan]óWlen e dotycży śWiadczen a usług nadzoru, konseMac]i napraw W nd W budynkach Szpitala PoWatowego We

Wżeśni. ZamóWienie nie podlega pżepisom U§tawy - Plawa zamóWień pub icznych

Tytuł zamóWieniai Nadzór, kon§erwacja i naprawy dźWigóW dla szpitala Powiatowego We Wrześni sp, z o,o.

1. Rodzai za mówienia i usłuqa

2 opis plŻedmiotu żamówienia:

Przedrniotem zamóWienia ]est t]sluga nadzoru, konseMac]i i naplaw dźWlgóW hydrauljcżnych zokaljzowanych W

ouoynkach s7p lala Powiaiowego We Wzesri
1) Zakle§ Wykonywanych prac, i ich częstot]iwość zgodnie z [ryr.ogamj obow ążUjących pżepisóW dokur.entacją

techniczna Użądzeń będZie obejn]oWać W szczególnośc:

a, prowadzenle pzegądóW ikonseMac] W zaklesie ustalonym pżez produce],]ta (minimum 1 raż W
miesiącu),

b. ulżyrnanie W ruchu, W stane zapewniającym bezpieczne !żytkowan e, żleconych do konselwacji
dźWigóW Z Wyjątkiem postojów niezbędnych do Wykonywania czynności konseMacyjnych ]ub

naplawy dźWigóW

c całodobowe przyjmowanie zg]oszeń i usuwanie zastniałych awarii przez 7 dn W iygodn]u, W sytuacj]

nagłej awarii, pżybyc e ek py remontowej W czasje n e dłLrższyr. niż 4 godziny od zgłoszen a awal],
Usunięce awariW ciągu 24 godz n,

d ca]odobowe pogotowie dżWigowe (dotyczy W szczegó]ności lżW, uwolnień osób),

e, zqłaszan e użądzeń do badań UDT
1 WykonyWanle pomiaróW ibadań instalacji elektrycznych dźWgóW
g, pżeglądy ze§połóW i częśc] dźWigowych (m n, zespołóW hydlaulik dżWigowej, aparati]ry steru]ące] i

\Ą}konawczei, stanU elementóW nośnych, dzałan]a kontaktóW bezpieczeństwa rygli, MącznikóW
klańcowych),

h, cżyszczen e ismarowanie e]en]entóW dżWigóW, czyszczen e podszyba j maszynown
i, regu acia i usuwan]e usterek elektromechanjcznych (kontaktóW bezp]eczeństwa, urządzeń

regulujących dżWi)

i, powadornene Zeceniodawcy o stwerdzonych przypadkach dewastacji, kradzeży, |ub Wad iwe]

ek§ploalaci dźWigu, zwłaszcza gdy moźe to mieć Wpł}Ął na bezpjeczeństwo pracy U|ządzen a,

k reprezenlowanie Zleceniodawcy podczas kontro proWadżonych p7ez Użąd Dozoru Technicznego,
pźestżegan e terr. nóW badań kontrolnych i konsenłacyjnych dźWigóW

m, Wypżedzające infornowan e Zleceniodawcy o stanie konsewowanego użądzen a oraz
kon eczności Wykonania plac remontowych naprawczych, modernizacyjnych itp,,

n, p,oładlerie dlerlika kolserwa0 i,

o, Współudział oraz doladztwo techniczne Wzaklesie u§prawnanla dźW]góW
p, Wykonywane napraw zleconych pżez Zan]awiaiącego uczestnczene W odbiorach plac

Wykon}Ąłanych pżez podmioty iEecie,
q, Zawladamian]e L]DT o każdynr Wykonan]u naprawy Wymagającej badań radzwyczajnych pżez

nspeklo-oW l,.]DT

2) W przypadku Wystąpien a awari ub uszkodzen a dźWigu Wykraczającego poza zakres konsendacji naprawa

dźWigu dokonana będzel
a. gdy Wańość usług nie będze puekraczaó kwoty 2,5 tys żł netto - na podstawe zlecenia psemnego

lub telefonicznego Wydanego pżez osoby L]poWażnione pżez Zamawiającego



b,

c

c,

gdy Wańość usługi będzie meśdć się W grancach 2,5 tys żł net1o do 30 tys EURO nelto
lplzel]cżonego na PLN Zgodne ż zapsam] ustawy PTaWo żamó\łeń pub]icznych)- na podstawe
pisemnego żecenia pżekazanego pźez Zamawiającego po pżedstawieniu pżez Wykonawcę
ofeńy naprawy żawiera]ącej opis uste* oraż szczegółowy kosżtorys naprawy z uwzqlędnieniem
tosztowc7esc /slczego,owa spec}'^acla, i rcooczTy
Zamawia]ący zastźega sobie n]ożliwość pźeprowadze|ia procedury Wyboru W Wyniku której
Wybrany Zostanie inny podm ot Wykonujący naprawę W opaTciu o pub czne zap}łan e ofeńowe W
takim pźypadku odbór prac od podmiotu Wykonu]ącego naprawę mlsi nastąplć przy udz]ae
Wykonawcy

3) Wykaz Lrrządzeń dż\ł gowych

a DżWg hyd.au iczny, osobowy, bezobs]ugowy
Typ oB1325H L FT SERV cE sA Lublin, nr H12-6380
lośó przystankóW 4, lość do]ść 4, ]ość Weiść do kabiny 2

Rok zainsis owen]a - 2012

[/]ejsce zainstaowan]a, przychodn a, szpita Pow]atowy We Wżeśni ul Słowackiego 2

DżWg hydrau czny osobowy, samoobsługowy
ZEDEX Pożnań, nr 066/2012

llość pźystankóW 3, ]lość do]ść 3, i]ość Wejść do kabiny 1

Rok Wlączen a do eksploatacii- 2015
ftliejsce żainsta owania - sżp ta, budynek ,D', Szpital PoW atowy We Wżeśni, ul slowackiego 2

DźWighydraul]cżny,osoboWy samoobsłu9o!ły
ZEDEXPoznań nl067i2012
lość pżystaikó!ł 3, iość dojść 3 ilość Wejśó do kab ny 1

Rok Włączen]a do eksp oataci - 2015
Mieisce ża nstalowan a - szp lal, budynek,.D", szpita Powiatowy We Wrżeśni u słowackiego 2

3, TerminwvkonaniazamóWienia: 01,09,20]9r,do29.02,2021 r,

4, opi§ sposobu obliczania cenvi

cena ofeńy (Wańość brutto) uwzg ędnia Wszystkie Zobowiąza|ia Wykonawcy, mus być podana W PLN cylrowo i

s|own e, z WYodrębnieniem na eżnego podatku VAT _ ]eżeli Występuje

cena podana W ofercie powinna obejn]ować Wszystkle koszty sk]adnk zwążane ż Wykonanem Zamowena
Np, dojazdy, snrary, o eje do smalowania bezpleczn ki tp,

cenacałe]ofeńyWinnaWynikaćzilocżyn!cenykonseMac]jr.es]ęczne]ioścme§]ęcy(lBm-cy)
cena może być ty ko]edna

Jeżeli ż]ożona zostan]e ofeńa. której \łybór pro!ładziłby do powstania obow ązku podatkowego Zamaw a]ącego

zgodne zpEepsam o podatku od lowaróW i us]ug W żakresie dotycżącyn] WewnątżWspólnotoweqo nabycia

towaróW, Zamawiaiący W ceu oceny takei ofeńy dolicza do pżedstawionej W niei ceny podatek od towaróW

usł],]g, który mialby obowiązek Wp]acć zgodnie z obow ązującymi pżepsarni

5, KMeria wYboru ofeńv:

oleńy Zostanąocenione przez Zar.awjaiącego W oparciu o następujące kryteTia chZnaczene:cena100%

e!!!_9l9!9!!_E!!9 7a W/.o- ar e p?eor oIJ 7aro ien a

Znaczenie kryłeriLrnr (Waga) 100%

cena to Wańość !łyrażona W ]ednostkach pieniężnych uwzg ędn]a]ąca podatek VAT oraz podatek akcyzowy ieżeli na

podslawie odrębnych pźepisóW spżedaż podle!a obc]ążen ! podatk em VAT oraz podatk ern akcyzowyn]

4)

ą

6)

1)

8)



ofeńa z najniższącenąotżyma 100 pkt nne proporciona]nie mniejWed]L]g Wzolu:

nainiższa cena brutlo

ocena punktowa (c)= --- -.... x 100 pkt x 100 %

cena blutto badanej oieńy

6, sposób pĘYqotowania ofeńvi

1) Każdy Wykonawca może złożyć ty kojednąofertę

2) ofeńa musi być podpisana pĘez osoby upoważnone do reprezentowania Wykonawcy (WykonawcóW

Wspó nle ubiegających sję o udze]en]e zamóWien a),

3) oleda nrus byó sporządzona W jęZyku polskim

4) W pEypadku gdy oieńę podpisuje pelnomocnik, do ofeńy iależy dołączyó pełnomocn cbvo ldzieone osobie

podpisującej ofedę pę ez osobę prawnie upoważn onądo reprezentowania Wykonawcy,

5) ofeńa mu§ byó podpisana W sposób umoźlW]a]ący dentyflkację osoby podpisu]ącej, podp]s |ub podpisy

-J5żąbyć olne re |Jb opaU7o1e o:e(7eclaT, ir elnyr

6) lntegra nącZęść olerty stanowiąZalączniki do Zapylania ofeńowego,

7, Mieisce i termin i sposób składania ofeńvi

ofeńę należy złoźyć

1, W formie elektron cż|ej na adres qi!lki9wi!a@§!p!!ą&tr9§!iąfuD9p!, Wpisująg w tytulel ,,ofeńa na

§eMis dźWigóW"

2 Termin §kładania ofeń|do dnia 21,08,2019 r. godż.14,00

8, oświadczenia i dokumentv, które należv dołaczvć do ofeńv:

a, Aktualny odps z Właściwego leiestru ub z centralnej ewidencji iniormacjj odzałanośc aospodarczej,

w pęypadku

. podmiotó\ł poslada]ących osobowość prawną jak spółek prawa haid]owego nieposiadających

osobowości plawnei -Wyciąg z Krajowego Rejestru sądowego,

. osób lizycznych wykoiu]ących działaność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru

cElDG (centralna EWidencja nforn]ac]a o Dz ałalności Gospodalczei),

. dz ała noścj prowadzonej w fornrie spółki cywi ne] - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o

Wpisie do ewidencji działalności gospoda.c.ei każde9o ze WspólnikóW'

. Jeżeli w kla]u, w którym wyko|awca rna siedzbę ub n]iejsce zamiesżkania Iub mieisce

zame§zkania r.a osoba, którci dokument dotycży, n]e Wydaje się dokun]entóW, o których mowa

Wyżej zasłępuie się je dokumenten] żawlerającym odpowiedno ośWiadcżenie Wykonawcy, ze

Wskazaniem osoby a bo osób uprawnionych do iego reprezentacii lub ośWiadczene osoby, której

dokUment miał dotycżyć, złożone pżed notariuszem ub pżed organem sądowyrl], adminislracy]nym

a bo organem samożądu żawodowego lub gospodarczego WłaścWym ze Względu na sedzjbę ub

rnieisce zamieszkania Wykonawcy ub n] ejsce zamieszkania tej osoby,



Dokumenty, o których mowa pol,,/yżej, powinny być Wystawione nie woześniej niż 6 miesięcy

pźed upływem terminu §kładania ofeń.

Dokurnenty pośWiadczające posiadanie prżez Wykonawcę Właściwych uprawnień W zakresie

Wykonywania przeg]ądóW dżW]góW toWaroWych osoboWoWych,

Fomulaż ofeńowy -załącznik nr 1|

ośW adczenie dotyczące spełn enia WarunkóW - załącznik nr 2;

Pełnon]ocn ctwo do podpsania ofeń Względn e do podpsan a innych dokumentóW składalych Waz ż

oieftą o le plawo do ich podpisania nie Wynika z innych dokumentóW żłoźonych Wraz u ofeńą

Zanaw)ający żastźega sobe plawo Wyboru ofeńy o cenie Wyższej, pży czym W takim Wypadku uzasadni

dokonanie takiego Wyboru,

Zamawiający zastżega sobie p€Wo odwołania postępowania o zamóWie|iu W przypadku zaistn]ena

uzasadnionych pĘyczyn, jak róWn eż prawo unieważnienia postępowania o zamóWieniu bez podania pżyczyny

W sprawie zamóWienia należy konlaktować §ię z pzedstawicie]en] Zamawającego:

a, W sprawach mefiorycznych, Gżegolz Jurkiewicz, tel, 508 091 673

b,

c

d

e,

9,

11

10

Dyreklor



zalączn k ff 1

FORlVULARZ oFERToWY

Dane dotyczące wykonawcy

NaZWa

siedziba
Nl le efonuifaks

nl REGoN

Dane dotyczące zamaWiającego

szptal Powiatowy We Wżeśnisp. z o, o

u słowackiego 2

62 - 300 Wu eśn a

zoboWiązania Wykonawcy

Zobowązuję śę Wykonać przedmiot zamóWenia: usługa nadzoru, konseMacji i napraw dźWigó\ł hydrau cznych

żlokalizowanych W budynkach szpitaa PoWatowego \łe Wżeśniza następującącenę

cena netto za 1m,c. ,,, ,,, ,,., , . .. ,.zl

podatek VAT,,. ,, ,, ,, :. . ,. . ,.. -- .-. .-. .-.. ,. ,,. ,.zl

cena brutto za 1 mc ,,,, ,, ,,,,,. . .. .. .. .. .... ... . .. .zl

Is,owr e: , ],/;

Łączna k\łota zamóWen a netto (cenaza J m-cx18mesęcy). ,.... .. ....zl
Podatek VAT,, .. .. .. . ,. zl

Łączna kwoia zamóWienia .,,. ..,...,. .zl

te efon kontaktowy

1, ośWiadczam/my, że \ł cen e ofeńy zostały lwzględn one Wsżyslkie ko§zty Zwązane z Wykonanien] plzedmiot!

zamóWlen a,

2 ośWjadczamy że posjadamy Wszelkie nlezbędne uprawn en a W zakresie Wykonywanla pz edm otL] Umowy

3 ośWadczam/my, że akceptuię proponowany pżez Zan]awiającego projekt umowy,

4 ośW adczam/rny, że W pźypadku Wybolr,] nasze] ofeny Zobowiązu]emy slę do Zawarcia umowy, We Wskazanyn]

tem] n e m ejscu, na Warunkach Wskazanych przez Zanrawia]ącego,

5, ośWiadczam/my, że zapoznai śrny się z Zapytan em ofeńowyn] oraż Wyjaśnieniam ewentuaLnyn] zmianam

Zapytan a ofeńowego pżekazanymi pżez Zarnawiaiącego i uznajemy sję za zMęa|ych okreś onymi W nlch

postanowien ara i zasadami postępowania,

6. Us]ugę Wykonamy sar.i/ p|z y Lrdziale pod!Ąlko"'awćy lniepatżebne skreślić).

PodWykonaWcaZlealizUje następUjącączęśćzamóWienia na !s]ugę

Nl lonla balkowego

\azwa ad,es podwykolawcy: , ,,, ,, ,,,

7 Załacznikamido ofeńY sa:



dnia

(podpisy upełnon]ocn onych pźedstawicie| Wykonawcy)



zaląozn k N 2

ośWlADczENlE DoT, sPEŁNlENlA WARUNKóW

Z9odnie z 1reśc ązapytan a oledowego składając n nie]sząofeńę ośW adczamv, że

1 Posiadamy !prawnienia do Wykonywanja okreś one] dzia]alności lub cżynności

2 Posjadarny nieżbędną W]edzę i dośW adczen e oraz dysponu]emy osobarn zdo nyrn , sp|zęlem oraz potencjałem

technicznyrn organizacy]nyn do Wykonan]a us]Lrg będącej przedrll olem nin]e]szego zapytan a ofeńowego

3 skład amy o{eńę od pow ad a]ącą \Ąrymogom pżedstawionym Wyżej \i/ op sie p rzed m iolu żainó W en]a,

4 Pode]rn erny się Wykonan a pźedraotu ZarnóWenia opisanego W żap!,lan U ofedowyrn. żgodne z Wrymogan]

Zapytan a ofeńowego, obowiążUjącyn] pżepi§a m i i na eżylą sta ran nością

5, Zna]dlierny się W syllacj ekonomiczne] il nanso\łej u rnoż iwlające] W}konan e Usługi,

6, Nie o1wańo Wobec nas poslępowan a kWdacyinego an Upadłoścowego,



Załącznik nr 3

Projekt Umowy

§1
J Zleceniodawca poweża, a Zeceniobiolca zobowązl]]e sę do plowadzen a nadzoru konseMacj] inaplaw

następt]]ących Uźądżeń dżW goWych

a DżWg l]ydrau czny, osobowy, bezobsługowy
Typ 0B1325H L FTsERVlcE sA Llbin nr H12-6380
lość pżystankóW4 ość do]ść 4, ilośó Wejść do kab]ny 2

Rok 7Enstaowanie-2012
M ejsce za nslalowania _ pzychodnia Szpita Powialowy We Wżeśn , Ul słowackiego 2

b DźW 9 l]ydlau] czny, osobowy, samoobsłlgowy
ZEDEX Poznań nl066/2012
lość pżystankóW 3 ]]ość do]ść 3, lośó Wejśó do kabiny 1

Rok Włączen a do eksploatac i- 2015
r,,/]ejscp za nslalowan]a - szplal b!dynek.D', szpilal Powialowy We Wrześn, ul słowackiego 2

c DżWig hydlau]czny, osobowy, samoobsłL]!oWy
ZEDE\ Paznań , ff a67 12012

lość przystankóW 3, ilość do]ść 3 lość Wejść do kabiny 1

Rok Włączen a do eksploatacii- 2015
|,ł ejsce ża nslaowania _szplal bldynek , D' , szp lal Powialowy We Wżeśn , ! słowackiego 2

2, Z eceniob orca zobowiąz!]e się do konseMowan a !żądżeń żgodn e z dokumentac]ątechn czr,]o-rlchową uPądżen a
nslrLr kcją kons€ Ałac] olaz

a l,Jstawąż dnia 21 gludna2000r o dozoze techn]cznym lDż U z2a19l,póz.667 zęzń)
b Rozporządzenien] Rady N4 nistróW z dnia 7 grudnia 2012 r W sprawie rodzajóW Użądżeń techn cżnych

podlegających dozolowitechn cznemu (Dz U,2012 poz, 1468)

c Rozporżądżenien] ]\,4 n]stra Pżedsębiórczośc Technolog i ż dn]a 21 rna]a2019l W §prawie sposobLr ]

tlybu §prawdzana kwalifkacji olaz sposob! ilrybu przed]użan a oklesu Ważnośc zaśWadczeń
kwa ifikacyjnych (Dz U z 2019 l poż 1008)

d Rozporżądżeniern l,4inistra Pżedsębiorczośc Technojog ż dnia 30 paźdz]ern ka 2018 l W sprawie
War!nkóW techn cżnych dozol! lechnicznego W zakresie ekspoalacji, napżW i rnodemizac] !rządzeń
hanspońU b skego (Dz,U, zall paz 2176).

§2

W zakres \łykonywanych czynnośc WchodząW szcżególnośc
a prcWadzen e plzeg ądÓW konsenłac]i W zakrese Lslalonym pzez plodlcenla (mnrnurn 1 €z W

rn esiącu),
b utżyrnanie W r!ch!, W slal]]e zapewn a]ącym bezpieczne !żytkowanie, zeconych do kon§eMac]

dźWgóW z Wyjątk ern posto]óW nieżbędnych do Wykonywania czynnośc konser\aacyjnych ub naprawy
dźWigóW

c całodobowe przyjmowane zgłoszeń iusL]Wane zaistnałych awal] pżez7dni Wtygodnu W sytuac]
nagłej awarii plzybycie eklpy rernontowej W czasie ne d]Lrżsżyrn nż 4 godżny od zgłoszenia awa|r,
!sunięcje av/ar Wciągu 24 godz n

d całodobowe pogotowe dźWjgowe (dolyczy W szczegó nościżW uwoneńosób),
e żglaszan e Użądzeń do badań UDT
f Wykonywanie pomaróW badań nslalaci eektrycznych dżWigóW



plzegądy żespołóW cżęsc dźWgo\łych (m n żespołóW hydlau k dźWigowe], aparal!ry sterujące]
Wykonawcze] stanL] eernentóW nośnych, dza]ana kontaktó\a bezpecżeństwa rygi Wyłączn kóW
klańco\Ąrych)

cżyszczen e sanalowan e e emenlów dź\łgów czysżczen e podsżyba masżynown
regUlacia Lrsuwane usterek e ektromechan cznych (konlaklóW b€żpecżeńslwa urządzeń regLrU]ącycl]
drZW)
pov]adomene Zecenodawcy o slwjerdzonych pżypadkach dewaslaci] kradzeży, Lrb Wad Wej
ekspoatac]ldźWjgU, żWłasżaża gdy może lo m eć Wp]yW na beżpiecżeństwo pracy tlządżen a
repreżento\łan e Zlecen odawcy podcżas kon1lo prowadzonych pżeż Urżąd Dozoru Techn aznego,
prżeslżegan e terri]inóW badań konlro nych konser ]acyjnych dŻWgóW,
Wyprżedzaiące nformowane Zecenoda!łcy o slane konserwowanego L]żądżena oraz ko|ecznosa
Wykonan a plac lernontowych naprawczych, modem]zacy]nych 1p

plo\ładżenie dz enn ka konsea,\rac],
Współudz]a] oraz doladzt\4,,o techn cżne W zakTesie Uspfawnia| a dźWgóW,
Wykonywane napraw żleconych prżeż Zamawa]ącego lczestnczenie W odbolach plac
Wykonywaiych pfzez podrnioty lźec e

q ZaWadamiane l,JDT o każdym Wykonan Lr naprawy Wyriaga]ące] badań nadzwycżajnych pźeż
nspektolóW UDT

§3

W sytL]ac]i stwerdzen a pżez nspektora UDT L]b kon§eMatora koniecznośc Wykonan a naprawy Wyklacza)ąae) paza
zakres konsefuacji dźWgóW W szczegó ności rna]ącei Wplyw na bezpeczeństwo dla zdrowia lL]b źyc]a ldzkego
Wykona\łca po nfofinuje o lym fakcie Zamawiającego Zamawiający zleci Wykonane naplawy ża odrębnym
wynagrcdzeniem,
zdaszenę pżeż Wykonawcę, oraz zecene WykonanIa prac dodatkowych odbywaó sę będze W sposób
następujący]

a gdy szaćowana Wadość usłlg ne pżekrocży kwoly2,5tys, złnetlo - na podstaweżlecen a pse]T]nego
lubteeionicznegoWydanego przeż ZarnaWiaiącego,

b gd y sżacowana Wa ńość Lrsługi będż e m eścić się W 9 ran cach 2 5 lys, żł nello do róWn owarlość 30 lys
E|]R0 (pże]]czonei na PLN zgodn e ż zap sarn ustawy Prawo zarnóWień p!blićżnych)- na podslawe
p]semnego zlecena prżekazanego pźez ZamaWa]ącego po pźedslawienru prżeż Wykonawcę oferly
naprawy zawerające] opis !slelki oraż szcżegÓlowy kosżtorys napmwy lwzględniaiący koszty częŚc
(szczegółowa specyf kacja) i roboczny

Zamaw aiący zast]zega sobie możiwośó pżeprowadzen a prccedury W Wyn k! klórejWybrany zoslane in|y podn] 01

Wykonujący naplawę W oparciu o pubic4e Zapyla|e ofeńowe W takn] pzypadku odbiór prac od podrnotu
Wykonljącego naplawę mL]s nastąpjć pży Udż ale Wykonawcy,
Na zecone pźeż Zamaw a]ącego ]\łykonane prżez Wykonawcę pface zoslan e ldzielona 24 m esięczna gwalanc]a
Rożlczenie za place \łykonane na podsta\łie odrębnego zecen a dokonywane będż]e zgodnie ż
Zap sarni§ 7 Usl 4 i5 L]mowy.

s

h.

]

k,

rn,

n,

p,

1.

1
5

§4
Do obowiążkóW Zarnaw a]ące§o naeżą

c, zapewniene swobodnego dostępu do !rządżeń ]oddanie Urządzeń do Wyłącznei dyspozyc]
tolsela'o.a .a czas o,żegiąd , 9e]ł,.ołe9o

d zaw adomien]e Wykonawcy W plzypadku un er!]chorn en a (awarii) L]rżądżen a
e, uslwanie Wszekch usterek żgloszonich prżez konsen atola lub nspek1ola UDT na żasadach

okleś]onychW§3umowy,
f Lrtźyrnanie W czyslości ogó nodo§tępnych ejernentóW uźądzen a (dżW pżystankowe, kab na)



§5
1 Za newykonane !b nenaeżyle Wykonane urnowy sirony obowiązyulać bedze stosowane kar L.]rnownych W

następU]ących plzypadkachi
a Wykonawca Zapłac Zamawiającemu kalę lmowną W pżypadkLr rozwązana lmowy że skllkiem

nalychmiastowyrn pźez klórąkowiek ze stron Lrn]owy Z pźyczyn eżących po slrcne Wykonawcy W

Wysokośc 10% średniom]es ęcznej Wańośc Urnowy cżonej za okles osialnich 3 mesięcy
popż edzaiących rożW ązanie Un]owy

b Zamaw ający zapłac Wykonawcy karę Urnowną W plzypadku lozwążana Umowy Ze skllkern
natychmiastowyr. przeż klóląkowiek ze stron z pżycżyn eźąćych po stronie Zamaw]ającego W

Wysokości 10% , śled n orn ies ęcżnej Wańośc lrnowy cżonej ża okres ostatnch 3 mesęcy
popzedza]ących rozw ązanie !moWy.

Wykonawca Wylaża zgodę na potrącane kar L]rnownych bezpośledn o z fakl!ry doslalczonej po zlealizowan u

doslaWy
Za niezaplacenie W 1efm n e pEez Zamaw ającego Wykonawca naliczy Zamawa]ącernU odselkiustawowe,
Wynagrodzen e określone W § 7 Lrst 3 pży§ług!]e Zecenoborcy W pe]ne]Wysokośc] ieże ikonseMowany dźWg był
elsolo.lowa-v oeż żal,ole- o7el {szys1 e dn Ti.\ ą,a
za każdy dzień po§toiu dźWgU Wrynagrodzenie, o któryrn mowa W § 7 Ust.3, żosta|e umniejszone o ]/30 pod
\łan]nkiera, że o lszkodżen U żawiadomono W pieMszyrn dnj! powstana uszkodżen]a (1 dzień = co na]n]niei 12
godzn pzestoju UEądzenia) Uszkodzenie n]e ]est spowodowane n]ew]aścWą eksp oatacją dewastacją llb
kladzezT

§6

stron y mają obow ązek niez\ł]oczn ie poinfolmować s ę Wza]em n e o \łsze]k ch zn] iangch slalus u prawn ego swo]ei fimy a

lakże o Wszcżęc]t] poslępowan]a !padłościowego, układowego ikwdacy]nego,

§7

1 Umowa żośtała Zawarta na czas okreś]ony od 0J a92019 f. da 29.02.2a21 r, n e dłużęi ]ednak n ż do Wycżerpan a
kwoty 30 000 e!ro,

2

3

4

2

2

1

Każda ze stron może Wypowiedz]eć urnowę z żachowan ern 1 -o rn es ęcznego tern]inu Wypowiedzenia ze skuikem na
ko| ec rn esiąca kaendażowego,
Za Wykonan e Ls]Ug Wykona\łca poberaó będze z dołu, W oklesach rniesjęcznych zryczallowarre opłaty W\łysokośc

. żl nelto t] ,,żłblLrtto za]eden dŹ,,! g

4, Płalnośc ża Wykonaną LrsłLrgę regl.Jowana bedże \łlelrnnle do 30 dn od daty r,,Jpływ!

praw dło\Ą/o Wystaw one] fakiLrry
do s edżiby Zamaw a]ąceqo

5, W pzypadku n elerminowe] żaplaty Wykonawca zobo\ł]ązany jesl zapłacć odsetki zgodnie Z obowiązu]ącyn]]

§8

W razie rażącego naruszenia pvezjednąZe stlon postanoW eń Umo!tĄ/, dIuga strona ma prawo]ej
rozwiąZanja ze skulkiem nalychniastawm .

Zamawiaiący zashżega sobe prawo rożWiążania !mowy że skutkiem nalychmlasto\Ąryn] W szcżegó]ności!ł
pżypadkU odmoWy przeż WykonaWcę sprżedaży plżedmiolu żamóWienia Upoważn]onernU pżedslawicle oWi

Zanał'aiąceoo
3. RożWązane un]owy może nastąpć na Wnosek kaźde] ze stron z d\łL]mies ęcznyn] okresem !łypowledzen a, cżąc

od o,e,Wvego d- d lJ|"nda?owego nź\lępnóqo n esląOa



§9

1Wszelkiezn]ianystotneun]owyWyn]agająforn]ypsemnej,podrygorernnieważnośc

§ 10

spory n]ogące powslać na ie slosowan a n niej§ze] urnowy strony poddają pod rozstzygnęcie sądow WłaścWen]U
m]e]scowo d a s edż by Zamaw]a]ącego

§11

slrony ośWadćżają ]ż Weźylelnośc Wyn kające ż n n e]sze] !mowy nie mogąbyć przen]es]one na osoby tżece beż
Zgody ZamaW a]ącego

§12

W sprawach nie L]rcg!lowanych niniejsżą !mową rnajążastosowan e pżep sy kodeksu cywilnego

§ 13

Wsze kie zrll any umowy Wyn]agaiąiolrny pisemnei pod rygolen] niewaźności

§ ]4

Umowa n niejsza żoslała §pożądzona Wtrzech jednobźm ących egzen]plażach, ]ednyrn dla Wykonawcy idwóch dla
Zarnawia]ącego,

nlegralnączęść n n e]szejumowy stanowiąża]ącżn k

- NI1 - oferta Wykona\łcy
- Nl2 - Zapytan]e ofedowe

Nr 3 - 0śWad.zenie Wykonawcy

WYKONAWCA zAMAWlA]ĄcY

§ 15
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