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I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiającym jest:  

Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Dąbrowie Tarnowskiej 

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

Tel.:  14 64 43 245 

Strona internetowa: www.zozdt.pl 

e-mail: dzp@zozdt.pl 

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja głównych rurociągów gazów medycznych 

oraz budynku tlenowni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w związku 

z COVID-19” 
 

2. Decyzją z dnia 11 marca 2021 r. Wojewoda Małopolski polecił Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie 

w podmiocie leczniczym w ramach II poziomu zabezpieczenia łóżek dla pacjentów 

z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2. 

Wykonanie opisanej decyzji Wojewody wymaga modernizacji głównych podziemnych 

rurociągów gazów medycznych między trzema budynkami szpitalnymi oraz budynku tlenowni 

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. 
 

3. Zamówienie sfinansowane będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja głównych rurociągów gazów 

medycznych oraz budynku tlenowni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 

Tarnowskiej w związku z COVID-19”. 
 

4. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845                  

t.j. z póżn. zm.), zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane 

udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym 

ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów 

o zamówieniach publicznych (...). 
 

5. Znak nadany przez Zamawiającego: 6/21/ZO. 
 

6. Opis przedmiotu zamówienia: 

- wykonanie sieci zewnętrznej od Budynku Głównego do Oddziału Płucnego (wykopy, 

rurociągi, wpięcie się do istniejącej instalacji) od budynku głównego do oddziału płucnego – 

ok 65 mb  rurociągu miedzianego 22 mm oraz 130 mb rurociągu miedzianego 18 mm, 

- wykonanie modernizacji Tlenowni (rurociągi miedziane 28 mm około 14 mb, wykonanie 

elektronicznej tablicy redukcyjnej, dwustopniowej, automatycznej o wydajności max 170 Nm/h 

w wersji do współpracy ze zbiornikiem tlenu ciekłego, (w wersji do współpracy z systemem 

monitorującym Zamawiającego BMS) 

- modernizacja sieci tlenowej na odcinku Tlenownia – ZOL (wykopy, rurociągi, wpięcie 

się do istniejącej instalacji) rurociągi miedziane 28 mm około 100 mb, 

- modernizacja sieci sprężonego powietrza na odcinku Budynek Główny – ZOL (wykopy, 

rurociągi, wpięcie się do istniejącej instalacji) rurociągi miedziane 22 mm około 160 mb 

- prace budowlane, ziemne (wykopy, zasypy),  

- podczas prac (wykopy) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ułożenia we własnym 

zakresie przewodów teleinformatycznych, 
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- montaż liczników tlenu min 800 l/min. z zasilaniem elektrycznym (w budynkach: ZOL – 1 

kpl., Budynek główny - III p. - 3 kpl., (Trakt porodowy, Ginekologia, Położnictwo) Budynek 

Pulmonologii – 1 kpl. 

- montaż skrzynki SZKG w budynku ZOL 

- tablica redukcyjna tlenu – 1 kpl.  

- kamery 8 szt. (kabel) podłączenie do rejestratora BCS 

- system monitorujący pracę tlenowni BMS 

- prace naprawcze chodników i dróg z istniejącej kostki brukowej, 

- trawniki – przywrócenie do stanu pierwotnego, 

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: dokumentację projektową- powykonawczą, 

protokoły odbioru, certyfikaty zgodności, przeprowadzić szkolenie personelu z obsługi, 

inwentaryzację geodezyjną - powykonawczą, 
 

7. Wymaga się dokonanie wizji lokalnej w terenie realizacji przedmiotu zamówienia celem 

oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia 

oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do rozeznania ofertowego. 
 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

9. W pozycjach, w których zostały użyte nazwy handlowe – Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych. 
 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

11. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku  

Zamówień Publicznych  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

24111500-0 Gazy medyczne 
 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym opisie  przedmiot zamówienia jest opisany 

ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się,  

że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza możliwość złożenia oferty zawierającej 

rozwiązania równoważne. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

materiałów i urządzeń niż podane w opisie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie 

gorszych niż określone w opisie. 

Wskazanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych bez przedstawienia 

dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę 

do przedstawienia brakujących dokumentów. 

III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:  

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie 45 dni kalendarzowych 

od daty protokolarnego przekazania terenu budowy. 
 

 

 



IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W ZAPYTANIU OFERTOWYM: 

1. Dokumenty wymagane, stanowiące ofertę: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania cenowego.  

2) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy, który należy sporządzić zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia (kosztorys winien zawierać wszystkie elementy niezbędne 

do prawidłowego wykonania zamówienia).         

3) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają                            

na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców w rozeznaniu cenowym. Pełnomocnictwo musi być złożone 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty. 

5) Wykazu wykonanych robót tożsasamych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien 

wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty 

I prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót 

tożsamych o wartości 60.000,00 zł. Brutto. 

Uwaga: – jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej 

lub zawodowej, Zamawiajacy rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone 

i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót 

budowlanych, o których mowa powyżej – w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych 

będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie 

wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej - w 

sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał 

na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych, warunek o którym wyżej mowa musi 

zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego 

ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak 

możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 

6) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej niżej 

wymienionymi osobami:  

- Kierownika Robót w branży sanitarnej (1 osoba) posiadającą: 

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży sanitarnej: instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, gazów medycznych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. Z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 

831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w 

innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. 2016r, poz. 65) 

- min. 5 letnie doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (rozumiane jako 

suma 60 przepracowanych miesięcy), 



7)  Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załacznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

8) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
 

V. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA 

OFEROWEGO: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą (e-mail) – wnioskiem                  

o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia. 
 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć do 19.05.2021 r.  Dokumenty proszę przesłać na adres dzp@zozdt.pl  

w tytule wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe na  „Modernizacja głównych rurociągów 

gazów medycznych oraz budynku tlenowni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 

Tarnowskiej w związku z COVID-19” 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie 

wymagania niniejszej SWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

2. Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, który należy 

sporządzić zgodnie z opisem przedmioty zamówienia - który jest materiałem poglądowym 

i nie będzie podlegał ocenie.  

3. Cena, może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty 

winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona za realizację cena była ceną 

ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu 

jej określenia. 

4. Łączna cena brutto oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy, 

określonym w zapytaniu ofertowym. 

5. Cenę brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami 

wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. 

6. Cenę brutto oferty należy podać z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku (groszy) 

zasady zaokrąglenia: 

zasada 1 – jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić 

z niedomiarem, czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian, 

zasada 2 – natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy 

zaokrąglić z nadmiarem). 

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

8. Jeżeli w rozeznaniu ofertowym złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby 

do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający doliczy do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowiązek: 

8.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u  zamawiającego obowiązku podatkowego; 



8.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

8.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

8.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej wymaga się dokonanie wizji lokalnej 

w terenie budowy oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty. 
11. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 

a w szczególności podatek VAT. 

12. Cenę brutto oferty należy podać w Formularzu ofertowym  załącznik nr 1 do rozeznania 

ofertowego. 
 

VIII. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW: 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiajacy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt 

Formularza Oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy 

udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 

sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający 

uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

IX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo. 
 

X. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  



Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,  ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 

Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon, e-mail: daneosobowe@zozdt.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz 2019 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik 1. Formularz ofertowy. 

Załącznik 2. Projekt umowy.  

Załącznik 3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.  

Załacznik 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych. 

Załacznik 5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej. 
 
 



                                                 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

                                      Formularz ofertowy                

 
 

Wykonawca*: 

l.p Nazwa(y)   

Wykonawcy(ów) 

Adres(y)  

Wykonawcy(ów) 

NIP(y) 

Wykonawcy(ów) 

    
 

Osoba uprawniona do kontaktów /Pełnomocnik*): 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  

●Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup wraz z montażem instalacji 

fotowoltaicznej w ramach zadania pn. „Modernizacja głównych rurociągów gazów medycznych 

oraz budynku tlenowni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w związku 

z COVID-19” oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym 

za łączną cenę: ..………….…………………zł. netto (słownie: ……….……………………...…..) 

…………………...……zł. brutto (słownie: ……………………………………………..…………) 

w tym koszt instalacji monitoringu tlenowni (kamery, BMS)  cenę: ...……………zł. netto 

(słownie: ……….………..) ………zł. brutto (słownie: ……………..............................…...………) 

● Stwierdzamy,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi 

w opisie przedmiotu zamówienia, zapytaniu ofertowym. 

● Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią opisu przedmiotu zamówienia – akceptujemy 

warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi 

w niej postanowieniami i zasadami zapytania ofertowego. 

● Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem 

umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty 

podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia. 

● Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy: imię i nazwisko: ……………, 

oznaczenie funkcji: ………………………………………………………………………………….. 

● Imię, Nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres 

trwania umowy: 1) Pan/Pani: …………… tel. .........................., e-mail: .......................... 

● Niżej podaną część/ zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (jeśli 

dotyczy), 
Część/zakres zamówienia Firma podwykonawcy 

  

  
 

● Wybór naszej oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego 
 

TAK**)              
 

 NIE**) 
 

 W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić poniższą tabelę. 
 

Nazwa (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług 

Wartość bez kwoty podatku 

 

……………………………………………***) 
 

…………….………………***) zł. 
  



……………………………………………***) 
 

………………………….…***) zł. 

 

● Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym rozeznaniu cenowym
2
. 

● Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………………………….. 

     
 

 

Miejscowość i data:........................................................ 

 

 

 

 

 
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Wykonawca wypełnia odpowiednio 

**) zaznaczyć właściwe 

***) Wykonawca wypełnia odpowiednio jeżeli dotyczy   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  
2

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis ‘nie 

dotyczy’  



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego   

 

UMOWA 
zawarta w dniu ……….2021 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy: 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa 

Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym 

NIP 871 -15 -36 -472 i REGON 000304361, 

 

reprezentowanym przez:  

Łukasza Węgrzyna                 – Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,                          

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a firmą: 

…………………………………….., wpisaną do ………………………… NIP……………… 

reprezentowaną przez: 

………………….        – …………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Decyzją z dnia 11 marca 2021 r. Wojewoda Małopolski polecił Zespołowi Opieki Zdrowotnej 

w Dąbrowie Tarnowskiej realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 

w ramach II poziomu zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARSCoV-2. 
 

Wykonanie opisanej decyzji Wojewody wymaga modernizacji głównych podziemnych 

rurociągów gazów medycznych między trzema budynkami szpitalnymi oraz budynku tlenowni 

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. 
 

W oparciu o art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z późn. zm.), zgodnie z którym 

do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem 

lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub 

stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych (...) Zamawiający zlecił, 

a Wykonawca przyjął do realizacji zadania opisane poniżej. 

§1 

Przedmiot umowy 

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Modernizacja 

głównych rurociągów gazów medycznych oraz budynku tlenowni w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z COVID-19” Przedmiot zamówienia obejmuje również 

uruchomienie wykonanych instalacji. 

2.Zakres rzeczowy robót przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną 

ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 2, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami  

wiedzy  technicznej   i   ustalonymi   zwyczajami   oraz  złożoną  ofertą. 

4. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym 

się do użytkowania, "pod klucz", po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych z udziałem 

Zamawiającego. 



5.Wykonawca oświadcza, że dostarczone i wmontowane urządzenia będące częścią niniejszego 

zakresu przedmiotowego umowy, posiadają wymagane przepisami prawa  

aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczające 

do  użytkowania medycznego zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty  zapoznał się z wszystkimi warunkami, które 

są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności 

ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

7. Roboty budowlane Wykonawca musi wykonać zgodnie z warunkami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia, sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 

§2 

Wykonanie umowy 

1. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, Wykonawca gwarantuje prowadzenia prac 

w sposób zabezpieczający bezpieczeństwo pacjentów przebywających w oddziałach 

z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności w obiekcie oraz w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla użytkownika obiektu. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny 

i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, urządzeń                      

i narzędzi własnych. 

4. Materiały i narzędzia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy            

- Prawo Budowlane. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowiązany okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, 

certyfikat zgodności z Normą lub aprobatą techniczną. 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 

na terenie realizacji zadania. 

7. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 

1) Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania, 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) Zapłata umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

4) Wykonania innych czynności wymienionych w umowie 

8. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dziennik budowy przy przekazaniu placu budowy. 

9. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie 

z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, opisem przedmiotu 

zamówienia, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi oraz w terminie, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy. 

2) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawienia 

zawodowe, odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp 

i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia. Dostarczenie 

wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, mediów, itp. 

3) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań 

podwykonawców. Kierownik budowy jest, w zakresie posiadanego upoważnienia, 

przedstawicielem Wykonawcy. 

4) Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń 

z tego tytułu wobec Zamawiającego. 



5) Zawarcie umowy o ubezpieczenie robót, realizowanych przez Wykonawcę i jego 

ewentualnych podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej i przedstawienie jej kopii 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy w związku z przejściem 

na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas 

realizacji przedmiotu umowy. 

Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 

ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

6) Pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego. 

7) Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez: 

a) ochronę mienia, 

b) właściwe oznakowanie terenu prac, 

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

d) zabezpieczenie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac, 

f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 

8) Pokrywanie wszelkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy np. 

wywozu śmieci i odpadów budowlanych itp. 

9) Prowadzenie dziennika budowy. 

10) Informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpływać 

na jakość robót lub opóźnień terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. 

11) Przestrzeganie planu organizacji budowy. 

12) Przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń i maszyn, 

podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres oferty. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane 

na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do: 

1) Zabezpieczenia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie 

materiałów i urządzeń, 

2) Inwentaryzacja powykonawcza. 

3) Informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tym inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty 

na własny koszt, a następnie przywrócić do stanu pierwotnego, 

4) Bezzwłocznego informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych, 

5) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (lub ich części) bądź urządzeń w toku 

realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt, 

6) Umieszczenia na miejscu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym oraz 

zabezpieczenia terenu w czasie realizacji robót, 

7) Pozostawienia całego terenu budowy po zakończeniu robót w stanie czystym nadającym 

się do użytkowania bez dodatkowych prac, 

8) Pokrycia kosztów odbioru, badań oraz kontroli oraz certyfikacji wykonanej instalacji. 

12. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………….. 

13. Kierownik budowy realizuje obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo 

budowlane. 

14. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia 

niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić 



na swój koszt zastępstwo. Zastępca ustanowiony w ten sposób będzie posiadał nie niższe 

uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, niż osoba wskazana w ust. 12. 

15. Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 

16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany kierownika 

budowy, ze wskazaniem nazwiska zastępcy ich uprawnień budowlanych oraz danych na temat 

doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 

17. Zmiana dokonana w sposób określony w ust. 18 nie wymaga aneksu do umowy. 

18. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru. 

19. Inspektor nadzoru działa w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. 

20. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych                

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania 

robót. 

21. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie Wykonawcy, określone 

w umowie, i powodujących jego zwiększenie oraz do samodzielnych decyzji zmieniających 

technologię wykonywanych robót.  

22. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 21. 

23. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianie inspektora nadzoru. Zmiana 

może nastąpić szczególnie w przypadku niemożności osobistego wykonywania obowiązków przez 

inspektora nadzoru wskazanego w niniejszym paragrafie. Zgoda dokonana w ten sposób nie 

wymaga aneksu do umowy. 

24. Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanego upoważnienia - odpowiednio 

przedstawicielem Zamawiającego. 

25. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru oraz wszystkim 

upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy. 

26. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora 

nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

27. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dołożyć najwyższej staranności w wykonywaniu umowy, 

b) utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem. 

§3 

Podwykonawcy 
1. W załączniku nr 2 do niniejszej umowy strony ustalają zakres robót, które Wykonawca 

będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane 

z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 

dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie wymagała 

pisemnej zgody Zamawiającego i nastąpi zgodnie z postanowieniami przepisu art. 647 § 1 

Kodeksu cywilnego. W sytuacji skorzystania z podwykonawców, Zamawiający dokona 

wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w sposób określony w § 7. 

4. Wykonawca musi zawrzeć w umowie z podwykonawcą następujące treści: 

a) zapis o terminach płatności za wykonane przez Podwykonawcę/ów roboty, które winny być 

wcześniejsze od terminów płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za te roboty 

b) zapis o obowiązku złożenia przez Podwykonawcę po otrzymaniu należnego wynagrodzenia 

za wykonane roboty oświadczenia, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie 

za wykonane roboty 



5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

6. Umowy, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym paragrafie, są nieważne. 

8. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby                  

to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy                       

z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany 

warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, 

Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy. 

10. W sytuacji określonej w ust. 8 Zamawiającemu przysługuje uprawnienie w postaci: 

wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu 

dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury za wykonane prace 

Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych od pisemnego potwierdzenia przez 

podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, dokonania 

zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, 

które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie 

winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę 

uznania rachunku podwykonawcy. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 Zamawiający 

zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy 

do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

13. Ustalenia ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 

podwykonawcami. 

14. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z niniejszego paragrafu 

upoważnia Zamawiającego i do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 

wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń 

aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy i na ryzyko Wykonawcy wyłącznie. 

§4 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu 

umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości … netto, plus podatek VAT … , tj.  ... brutto.  

2. W oferowanej cenie są zawarte wszystkie elementy kosztów (np. koszty zakupu materiałów 

i urządzeń, koszty związane z dostawą, transportem, ubezpieczeniem, oraz wszelkich opłat 

itp.). 

§5 

Warunki płatności 
1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury końcowej. 

2. Inspektor nadzoru sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót  w ciągu 3 dni przed 

wystawieniem faktury. 

3. Należność Wykonawcy za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie faktury 

końcowej  o której  mowa w ust. 1, wystawionej  przez Wykonawcę pod warunkiem jej 

zatwierdzenia przez właściwego inspektora nadzoru i podpisania przez strony protokołów 

bezusterkowego odbioru końcowego.   



4. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa za wykonane roboty, o których mowa w § 

1 niniejszej umowy, będzie  przez Zamawiającego realizowana nie później niż                         

w terminie 60 dni od daty jej otrzymania. 

5. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr rachunku………………………………………………………………….. 

6. Ewentualne faktury wystawione przez Wykonawcę za roboty wykonane przez 

podwykonawców, zgodnie z § 5 i załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy                                   

i zaakceptowanymi przez Zamawiającego umowami z podwykonawcami, będą realizowane po 

potwierdzeniu przez Podwykonawcę otrzymania od Wykonawcy należnego za te roboty 

wynagrodzenia. Potwierdzenie takie będzie załączone                             do protokołu odbioru 

końcowego. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego. 

8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający 

ma prawo odmówić jej przyjęcia. 

9. Wykonawca fakturę wystawi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna1, 33-200 

Dąbrowa Tarnowska 

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada 

NIP: 871-15-36-472. 

11. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub udziału w niej 

na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

13.  Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem               

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 r.  

o zmianie usta  o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 

62 – zgodni  z załącznikiem nr 15). 

§6 

Termin wykonania 

1. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również termin 

przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy wad i usterek. 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………….…. 

§7 

Siła wyższa 

1. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły 

wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym 

niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia  i przewidywany 

czas jego trwania. 

2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających               

z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione 

siłą wyższą. 

3. Przypadek siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za prace zrealizowane 

przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych 

za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed 

zaistnieniem siły wyższej. 

 

 

 



§8 

Gwarancja, odpowiedzialność za wady, ubezpieczenie 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót na okres: 60 m-cy liczonych 

od daty odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wykonane roboty, wbudowane 

i zainstalowane materiały. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru robót. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę telefonicznie, faksem z pisemnym potwierdzeniem. Strony uzgodnią protokolarnie 

sposób i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami gwarancji. 

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

- jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu                          

– niezwłocznie, 

- w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu 

stron. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wykonania wadliwej części robót na nowo, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót lub usunięcia wad. 

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

- normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, 

- siły wyższej. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 

10. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji robót 

Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

13.Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót i materiałów w terminie 

i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

- zmianie adresu lub firmy, 

- zmianie osób reprezentujących strony, 

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

- wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik, 

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

 



§9 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

- w przypadku nieterminowego wykonania prac będących przedmiotem umowy                             

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień opóźnienia, 

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji            

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia 

zgłoszonych wad, 

- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.  

1 umowy. 

2. Niezależnie od kar umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania 

za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, z wypłaty za przedstawiane do odbioru fakturowane prace. 

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4 

kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone 

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

§ 10 

Roboty dodatkowe, zamienne 

Wykonawca ma obowiązek informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania: 

- okoliczności nieprzewidywalnych na etapie udzielania zamówienia podstawowego m.in.; 

• montaż sygnalizatorów gazów medycznych; 

• montaż skrzynki zaworowo - kontrolnej; 

• dobudowa instalacji;   

• montaż dodatkowej armatury. 

§11 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  

na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie 

w przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku: 

2.1.Co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest 

korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także 

w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót 

objętych niniejszą Umową, 

2.2  W zakresie danych identyfikujących strony umowy, takich jak np. firma, adresu siedziby 

lub inne zapisy dotyczące wskazania stron, 

2.3  Co do terminu wykonania przedmiotu umowy: 

- w przypadku wystąpienia w okresie wykonywania robót okoliczności nadzwyczajnych, 

tj. zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Wykonawcy, 

uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub części, którym nie można było zapobiec, 



ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, takich jak w szczególności, 

złe warunki pogodowe o charakterze ekstremalnym; 

2.4 W przypadku zaistnienia obiektywnej potrzeby Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

rozwiązań lub materiałów równoważnych na etapie realizacji zamówienia. 

2.5 W przypadku zmian wynikających z sytuacji określonych w § 10. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto  pozostanie 

bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  

sporządzenia aneksu. 

§12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

§14 
Integralna część niniejszej umowy stanowi: 

 Załącznik nr 1 – oferta. 

 Załącznik nr 2 – wykaz podwykonawców. 

 Załącznik nr 3 – zapytanie ofertowe. 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego   

 

WYKAZ OSÓB 

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja głównych 

rurociągów gazów medycznych oraz budynku tlenowni w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z COVID-19” 

 

WYKONAWCA: 

l.p Nazwa(y)  Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

*) wpisać odpowiednio: 

 

L.p.  Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Podstawa do 

dysponowania 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 
 

 

 numer uprawnień 

budowlanych: …..........................

.................*) 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

 Zasób własny/ 

Zasób 

podmiotu: ……… 

 

………………… 

 

……………….... 

 

 

-kierownika budowy wraz z uprawnieniami (w formie potwierdzonych kopii) 

i zaświadczeniami o wpisie na listę PIIB, z określonym w nich terminem ważności stosownie 

do właściwych przepisów (w formie potwierdzonych kopii) 

 

 

 

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

dnia 

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

       podpis osoby/ osób uprawnionej uprawnionych  

                                                                       do występowania w imieniu Wykonawcy*) 

       wykonawca wypełnia odpowiednio 

 
 
 

 

 



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego   

 

 

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT 

ROBÓT BUDOWLANYCH, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE. 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja głównych 

rurociągów gazów medycznych oraz budynku tlenowni w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z COVID-19” 

 

WYKONAWCA: 

l.p Nazwa(y)  Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

l.p Rodzaj robót*) Data wykonania 

(dd/mm/rrrr) 

Miejsce wykonania Podmiot, na rzecz którego 

robota została wykonana 

1. Robota ………………

……………*) 

polegająca 

na …………….…..*) 

o wartości………..*)zł 

brutto 

   

 

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane prace zostały 

wykonane należycie. 

 

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

 dnia 

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

      podpis osoby/ osób uprawnionej uprawnionych  

       do występowania w imieniu Wykonawcy*) 

       wykonawca wypełnia odpowiednio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 zapytania ofertowego   

 

 

OŚWIADCZENIE O ZDOBYCIU KONIECZNYCH INFORMACJI  

 

Na potrzeby zapytania ofertowego  pn. „Modernizacja głównych rurociągów gazów 

medycznych oraz budynku tlenowni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej 

w związku z COVID-19” 

 

Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym  oświadczam, że zdobyłem konieczne 

informacje  do przygotowania oferty oraz umożliwiono mi dokonanie wizji lokalnej na terenie 

objętym przedmiotem zamówienia. 

 

Ponadto, oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się ze stanem technicznym w budynkach 

i na jego podstawie, dokonam wyceny wartości wszystkich niezbędnych czynności 

dla realizacji zadania 

 

 

 

 

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

/miejscowość, data/ 

 

 

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

/podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
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