
Górno 2012.10.12

ST/DZP-P/12/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art.4ust.8 Ustawy „Prawa Zamówień Publicznych”
(zamówienie poniżej 14 tys. EURO)

1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im Jana Pawła 
II w Górnie. 36-051 Górno, ul Rzeszowska 5.
e-mail: biuro@gorno.eu  http://  www.gorno.eu  

2. Osoby do kontaktu:
Leszek Borkowski tel. 17 - 7715319
Stanisław Zagaja tel. 17 - 7715388

3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie zasilania policznikowego budynków Nr 2, 2A, 3A w SPZZOZ „Sanatorium” 
im. Jana Pawła II Górnie.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania  pn.:  
Wykonanie zasilania policznikowego kablem YAKY 4x240 budynków Nr 2, 2A, 3A w 
SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II Górnie do istniejącego przyłącza na budynku Nr 2A.
. 
Zakres robót objętych specyfikacją: 
1. Wykonanie zasilania policznikowego kablem YAKY 4x240 o obciążalności długotrwałej 
297A, budynków Nr 2, 2A, 3A w SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II Górnie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej 
wraz z przedmiarem robót.
 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
. 45314310-7 układanie kabli

5. Termin wykonania zamówienia: 
 Zleceniodawca ustala termin wykonania zamówienia do 20.12.2012 r.

6. Opis sposobu obliczenia ceny.
6.1.Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 
oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. Cenę brutto 
oferty należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę 
oferty podaje się w złotych polskich.
6.2. Cena oferty musi być zgodna z uproszczonym kosztorysem ofertowym a wyliczyć ją 
należy w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji projektowej, oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. (Przedmiar robót należy traktować jako 
materiał pomocniczy i nie stanowi on podstaw wyceny zamówienia). 
6.3.W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest  uwzględnić wszystkie koszty zapewniające 
właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
6.4.Ustalona w ten sposób cena oferty podana przez wykonawcę jest ceną ryczałtową.
6.5.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium; cena najniższej 
oferty/cenę oferty x 100 pkt.

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=cpv%20na%20u%C5%82o%C5%BCenie%20kabla%20ziemnego&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wimbp.rzeszow.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fbiblioteka%2Fpl%2Fdefaultopisy%2F79%2F33%2F1%2Fzal._nr_10_-_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_elektrycznych.pdf&ei=_E19UKu8N4vktQak34HgBQ&usg=AFQjCNGNawp13KXcj1tjos-UEiXTD6Gxag
http://www.gorno.eu/
mailto:biuro@gorno.eu


7. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który jest 
załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 3).

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć do 29.10.2012 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Pawilonu Nr 5 w 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im Jana 
Pawła II w Górnie. 36-051 Górno.
2.  Zamawiający  dokona  otwarcia  ofert  w  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Zakładów 
Opieki  Zdrowotnej  „Sanatorium”  w  Górnie,  36-051  Górno,  ul.  Rzeszowska  5,  woj. 
Podkarpackie, Pawilon nr 5, Sala konferencyjna dnia 29.10.2012 r. o godz. 12 30.

9. Sposób przygotowania oferty.
9.1.  Oferta musi mieć formę pisemną i sporządzona w języku polskim.
9.2. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były podpisane lub parafowane.
9.3.  Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzającej 
za zgodność z oryginałem.
9.4.  Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na Wykonanie 
zasilania policznikowego budynków Nr 2, 2A, 3A w SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana 
Pawła II Górnie

10. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie należy  dostarczyć wykonawcy 
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

10.1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.  Załącznik Nr 1.
10.2.Wykaz osób, dotyczące uprawnień, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia:   Załącznik Nr 2.  Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawcy potwierdzą, że: 
dysponować będą osobami posiadającymi uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

Sporządził:           Zatwierdził:

Stanisław Zagaja Elżbieta Burzyńska
Dyrektor zakładu



Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………
………
Adres (siedziba) Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………
………
Telefon: .............................................. Faks: ..............................................
e-mail: 
..............................................@...........................................................................................................

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Nazwa zamówienia: 
Wykonanie zasilania policznikowego budynków Nr 2, 2A, 3A w SPZZOZ „Sanatorium” 
im. Jana Pawła II Górnie.

1. Oferuję wykonanie w/w zamówienia za:

CENA NETTO PODATEK VAT CENA BRUTTO
Wykonanie 
zasilania 
policznikowego 
budynków Nr 2, 
2A, 3A w 
SPZZOZ 
„Sanatorium” im. 
Jana Pawła II 
Górnie
RAZEM

zgodnie z uproszczonym kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfiką zamówienia  (w tym projektem umowy) i nie wnoszę 
do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
3. Oświadczam, że cena podana w pkt. 1 jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty wynikające z zapisów w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
4. Oświadczam, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam rękojmi za wady i gwarancji jakości 
na okres 36 miesięcy, począwszy od daty odbioru końcowego.
5. Zamówienie wykonam w terminie do 20.12.2012 r.
6. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

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

(podpis Wykonawcy)

…………………… dn. ……………



Formularz oferty - załącznik Nr 2

Tytuł zadania:. Wykonanie zasilania policznikowego budynków Nr 2, 2A, 3A w SPZZOZ 
„Sanatorium” im. Jana Pawła II Górnie

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Lp. IMIĘ I NAZWISKO ZAKRES POSIADANYCH 
UPRAWNIEŃ

PODSTAWA 
DYSPONOWANIA OSOBAMI

(np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie)

………………………………………

            podpis Wykonawcy

……………………………, data …………………………

      (miejscowość)



PROJEKT UMOWY                                                                       Załącznik Nr 3
Umowa

zawarta ................w  Górnie pomiędzy:
 Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w 
Górnie zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
mgr inż. Elżbieta Burzyńska – Dyrektor zakładu
a:
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
w wyniku  przeprowadzenia  postępowania o udzielenie  zamówienia  w trybie  zapytania  ofertowego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Wykonanie 

zasilania policznikowego budynków Nr 2, 2A, 3A w SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana 
Pawła II Górnie”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część umowy.

§ 2.
1. Wykonawca wykona siłami własnymi bez udziału podwykonawców .

§ 3.
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 20 grudnia 2012 roku.
2. Termin określony w ust. 1 rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego, 

stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek.
§ 4.

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie:
.............................................................- branża elektryczna
2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie:
.............................................................- branża elektryczna. 

§ 5.
1) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

- zachować wysoki standard wykonania robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. 
Zastosowane materiały przy realizacji zamówienia winny spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu i 
stosowanie w budownictwie określone w ustawie prawo budowlane jak również winny być 
dopuszczonym do stosowania w obiektach służby zdrowia. Zamawiający zażąda przedstawienia 
certyfikatów na zastosowane materiały po zakończeniu robót. Przy wyborze materiałów i technologii 
wykonania robót należy się kierować wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji projektowo – 
wykonawczej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Użycie w dokumentacji 
nazw producentów lub dostawców należy traktować jako wskazanie parametrów technicznych jakie 
powinny posiadać urządzenia i materiały. Zamawiający dopuszcza dobór urządzeń i materiałów 
równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji. W takim przypadku należy podać 
markę, nazwę oferowanych materiałów lub urządzeń. Użycie materiałów urządzeń i technologii 
równoważnych obliguje wykonawcę do ewentualnego udowodnienia porównywalności cech 
jakościowych zastosowanych materiałów i technologii. Podstawą porównania będą parametry 
jakościowe określone w polskich normach, kartach katalogowych aprobatach technicznych, 
certyfikatach itp. 

2) Wykonawca rozpocznie roboty po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.
§ 6.

a) Wyroby budowlane wykorzystane podczas wykonywania robót powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 
- ustawy „Prawo Budowlane".

b) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Niezależnie od żądania zamawiającego, 
wykonawca do odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy przedkłada komplet 
wymienionych dokumentów.



§ 7.
1.   Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wybraną 
ofertą Wykonawcy, na kwotę:

CENA NETTO PODATEK VAT CENA BRUTTO
Wykonanie zasilania 
policznikowego budynków 
Nr 2, 2A, 3A w SPZZOZ 
„Sanatorium” im. Jana 
Pawła II Górnie

RAZEM

(słownie cena brutto: ……………………………………………………………………………………zł)
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i ustalone jest na cały 
okres obowiązywania umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z właściwym i 
terminowym wykonaniem przedmiotu umowy. 

§ 9.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te 
mogą być naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia, w którym upływa termin zakończenia robót, 
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  lub 
gwarancji  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- za  odstąpienie   od   umowy   przez  Zamawiającego   z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.
2.  Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w 
przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych.
4. W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych 
niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt 
Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia  naprawienia szkody spowodowanej w/w 
opóźnieniem.
5. W razie,  gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie  umowy przekroczy  10 dni 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie 
prawo żądania zapłaty kar umownych.

§ 10.
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

a) Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń 
kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.  Potwierdzenie 
zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza osiągnięcie 
gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.

b)O osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 
zawiadomić Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków. Na tej podstawie 
Zamawiający rozpoczyna czynności odbioru.

c) Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a:
- nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

d) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru.

e) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 



czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem - aż do usunięcia tych wad.

§ 11.
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na 

podstawie faktury końcowej wystawionej po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół 

wykonanych robót,
3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowił będzie protokół odbioru końcowego.
4. Faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi należy wystawić (w tym 2 egz. dla 

Zamawiającego) na: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. 
Podkarpackie, NIP: 814-00-02-902.

5. Wystawioną  na Zamawiającego fakturę za wykonane roboty Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu.
6. Termin zapłaty wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
7. Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 12.
1. Wykonawca udziela rękojmi i  gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. W razie zgłoszenia ujawnionych usterek lub wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w ustalonym pomiędzy stronami terminie, jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia.  W 
razie opóźnienia w wykonaniu obowiązku usunięcia wad i usterek, Zamawiający  uprawniony 
będzie do skorzystania z udzielonej przez gwaranta/poręczyciela gwarancji/rękojmi.   

3. Skorzystanie z uprawnień o których mowa w ust. 2 nie stanowi wyłączenia lub ograniczenia 
uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi i gwarancji. 

§ 13.
Wykonawca  nie  może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 
niniejszej umowy.

§ 14.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
2. Wykonawca   nie   rozpoczął  robót   bez   uzasadnionych   przyczyn   lub   przerwał  roboty  z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez 
okres dłuższy niż 14 dni.  
3. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej,  że wykonanie  umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku 
Zamawiający może   odstąpić   od   umowy   w   terminie   1    miesiąca   od   powzięcia   wiadomości 
o   powyższych okolicznościach.
4. Została   ogłoszona   upadłość   Wykonawcy,   bądź  wszczęto   przeciwko   Wykonawcy   na 
podstawie prawomocnego orzeczenia postępowanie egzekucyjne skierowane do jego majątku.
5. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne.
6. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie.
7. W   razie   odstąpienia   od   umowy   Wykonawca   przy   udziale   Zamawiającego   sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy roboty przerwane w zakresie 
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 15.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej  umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu rzeczowo i miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany umowy za wyjątkiem § 4 wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

§ 16.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:


