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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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znak sprawy: 23/LOG/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę konserwacji dachu na budynkach nr 197 i 386 A

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej 
niż 30 000 EURO prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie 
z zapisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią – SP ZOZ w Dęblinie

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.





Z A T W I E R D Z A M :






Data: 13.07.2017r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Iwona Głowienka, tel./fax. (81) 551 85 10; w godz. 8.00-15.00 w dni robocze oprócz sobót.
II. OZNACZENIE i TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie oznaczone jest, jako 23/LOG/2017 i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. We wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji w tej sprawie należy powoływać się na powyższe oznaczenie.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji dachu na budynkach nr 197 i 386 A – 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SP ZOZ w Dęblinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Obmiar (Załącznik Nr 2 
do Zapytania ofertowego) oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).
WIZJA LOKALNA: 
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej, 
a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt  i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty 
i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający  nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin. Osobą upoważnioną  do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest Pan Konrad KOPEĆ – Kierownik Administracyjno-Techniczny – telefon kontaktowy (81) 551 85 10 (godziny 08.00-14.30).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 
	Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego tj.  6 Szpital Wojskowy 
z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 
ul. Szpitalna 2.

V. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali,                              minimum 1 (jedną) usługę polegającą na bieżącej konserwacji budynku, 
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na  rzecz których usługi zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, np. poświadczenie. Wartość każdej (pojedynczej) usługi winna być nie mniejsza niż 20 000,00 zł. 
Za wykonanie usługi Zamawiający uzna także wykonanie roboty budowlanej 
o wartości wskazanej w warunku. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy  i doświadczenia, Zamawiający żąda wykazu wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych usług (niezbędnych do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, 
o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
	Wykonawca powinien załączyć  do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo  do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Opis sposobu przygotowania oferty.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
	Na treść oferty (oświadczenia woli) składają się: formularz oferty (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego). 
	Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione                   w punkcie V Zapytania ofertowego. 
W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona  za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Zaproszenia do składania ofert.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania. Każdy wykonawca ma obowiązek udowodnienia w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę posiadają adekwatne uprawnienie do składania oświadczeń woli.
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,  o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Zaleca się, aby oferta była trwale spięta.
Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami                         w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:
- nazwa i adres Wykonawcy;
- nazwa i adres Zamawiającego ;
- oznaczenie „Zapytanie ofertowe nr 23/LOG/2017 - Usługa konserwacji dachu na budynkach nr 197 i 386 A”; 
- Napis: „Nie otwierać przed dniem 21.07.2017r., godz. 11.00” (termin otwarcia ofert).
	Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania ofert.

Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany                    po upływie terminu składania ofert.
p. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak                    w punkcie m,  w Siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala, pokój nr 208, II piętro, do dnia: 21.07.2017r., godzina: 10:30.
r. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój                   nr 203, o godzinie: 11.00
VIII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji. 
	Cena ta będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.
	Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 
	Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia. 


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Ocena cenowa oferty		-	100 %

	Ocena punktowa oferty

Punktacja dla kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji   
do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danej ofercie.

Wartość punktowa ceny = Rc Cmin/Cn
Rc -	ranga kryterium cenowego
Cmin -	najniższa cena spośród oferowanych
Cn -	cena danej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.
XI. WARUNKI UMOWY
Warunki umowy zostały określone w załączonym wzorze umowy – Załącznik Nr 5 
do Zapytania ofertowego.
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

















ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego
O F E R T A
Numer postępowania 
23/LOG/2017
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail


Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 23/LOG/2017 na usługę konserwacji dachu na budynkach nr 197 i 386 A, oferujemy realizację zamówienia na kwotę: 
1. 
Cena brutto oferty : .................... PLN (słownie : ................................................. ) 
Wartość netto oferty: ..................... PLN (słownie : ...............................................) 
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi .............................. %
Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................)
U W A G A:  
Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.

Oświadczamy, że załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy (załącznik nr 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –  w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Zapytania ofertowego.
	Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................
..............................................................
             			 (podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zapytania ofertowego
.........................................
 ( pieczęć wykonawcy )

Numer postępowania 
23/LOG/2016

Wykaz  USŁUG
wzór

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – zgodnie z warunkiem opisanym 
w pkt V ppkt 2 Zapytania ofertowego


Lp.
Przedmiot usługi
Wartość brutto usługi
Data wykonania
Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane
1




2





Uwaga !
1)	O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, minimum 1 (jedną) usługę polegającą na bieżącej konserwacji budynku, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na  rzecz których usługi zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, np. poświadczenie. 
Wartość każdej (pojedynczej) usługi winna być nie mniejsza niż 20 000,00 zł. Za wykonanie usługi Zamawiający uzna także wykonanie roboty budowlanej o wartości wskazanej w warunku. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy  
i doświadczenia, Zamawiający żąda wykazu wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych usług (niezbędnych do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz    
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
2)	Data wykonania to data zakończenia umowy.
3)	Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.

POUCZENIE:
Art. 297  § 1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.




.................................., data ......................

..............................................................
                (podpis osoby upoważnionej)
























ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zapytania ofertowego 

UMOWA (wzór)
zawarta w dniu ……………………………….. w Dęblinie pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez :
1. ………………………………………….     	-	…………………………
zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą ”, 
a
6 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 2  08-530 Dęblin , reprezentowanym przez :
1.mgr inż. Wojciech ZOMER			-	Dyrektor Szpitala 
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego (numer postępowania 23/LOG/2017), została zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy
§ 1
1.	Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty z dnia ……………wraz z załącznikami do niej, sporządzonej na podstawie Zapytania ofertowego. Zakres prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy określony jest w ofercie. 
2.	Przedmiotem umowy jest „Usługa konserwacji dachu na budynkach nr 197 
i 386 A”.
3.	Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego.
4.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
§ 2
1.	Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2.	Sprzęt techniczny używany do prac powinien posiadać aktualne badania techniczne oraz być dopuszczony do ruchu i używania w zakresie uregulowanym odpowiednimi przepisami. 
3.	Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
4.	Materiały muszą odpowiadać obowiązującym polskim normom przenoszącym europejskiej normy zharmonizowane a w przypadku ich braku innym dopuszczonym na terenie UE systemu odniesienia.
5.	Materiały wykończeniowe powinny posiadać stosowne dopuszczenie do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. 
6.	Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty potwierdzające jakość materiałów.
7.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów nie spełniających polskich norm oraz obowiązujących przepisów. 

Termin i sposób realizacji
§ 3

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia …………………… 
	Wprowadzenie Wykonawcy na teren prac na podstawie protokołu przekazania nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Obowiązki Zamawiającego
§ 4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
	Wprowadzenie Wykonawcy na teren prac na podstawie protokołu przekazania.

Zapewnienie nadzoru.
Odebranie wykonanych prac.
	Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia Wykonawcy:
a)	źródła poboru wody, 
b)	źródła poboru energii elektrycznej, 
c)	udostępnienie zamykanych pomieszczeń przeznaczonych na składanie narzędzi i materiałów oraz place składowe na terenie siedziby Zamawiającego. 
Obowiązki Wykonawcy
§ 5
Do obowiązków Wykonawcy należy:
	Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie trwania prac, przepisami przeciwpożarowymi oraz w terminie, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
	Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie prawo budowlane.
Na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normę europejską, aprobatą techniczną lub inny dokument normalizacyjny.
	Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Kierownikiem prac będzie Pan/Pani …………………………….
Utrzymanie ogólnego porządku na terenie prac poprzez :
	ochronę mienia,
oznakowanie terenu prac,
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac
wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac,
utrzymywanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych itp.
prowadzenie prac w sposób nie powodujący szkód. 
	Obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej, wszelkich zmian dotyczących uzgodnionego terminu, zakresu prac lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
	Wyprzedzające informowanie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.
Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie prac w związku z prowadzonymi pracami.
	Pisemne zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

Nadzór
§ 6
1.	W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Przedstawicielem Zamawiającego: 
	Panem/Panią …………………………………..
2.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielowi Zamawiającego, wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp do terenu prac. 

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
§ 7
1.	Strony ustalają łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą ofertą z dnia ……………………….. na kwotę:
Netto		………………….. PLN (słownie: …………………………………….)
Podatek VAT ………………….. PLN (słownie: …………………………………….)
Brutto 		………………….. PLN (słownie: …………………………………….)
	Wykonawca oświadcza, że cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonanie zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji.
	Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

§ 8
1.	Faktura będzie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze VAT. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
2.	Podstawą do wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego prac.
3.	W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. 
4.	Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją prac 
na rzecz osób trzecich.

Odbiór przedmiotu umowy
§ 9
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, nie później niż na 2 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

§ 10
1.	Gotowość do odbioru końcowego prac Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego. Powołana do odbioru Komisja w terminie do 3 dni roboczych przystąpi do odbioru. Czynności odbioru należy dokonać w terminie do 2 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.
2.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, wówczas Komisja wyznacza termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad i usterek Wykonawca i Zamawiający podejmują czynności określone w ust. 1.
3.	W razie stwierdzenia wad, usterek lub innych naruszeń postanowień niniejszej umowy, które obniżają zdolność użytkową i które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może w toku czynności odbioru albo 
1)	obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej prac; albo
2)	 zażądać wykonania prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.


§ 11
1.	Strony ustalają, że z prac komisji odbioru sporządzony zostanie protokół określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
2.	Protokół, o którym mowa w ust. 1  będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady

Gwarancja 
§ 12
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia i materiały. Okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
	wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac,

usunięcie tych wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3.	W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 14 dni.
4.	W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

Rękojmia
§ 13
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
	Termin rękojmi wynosi 3 lata licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem, niezwłocznie usunąć wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał  tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
	Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
Zgłoszone przez Przedstawiciela Zamawiającego wady powinny być w terminie ustalonym przez Zamawiającego usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad.
	Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.
Wady ujawnione w okresie rękojmi  będą  kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania, według stanu na dzień sporządzenia protokołu.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin.
Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.
Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określać Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

Odstąpienie od umowy
§ 14
1.	Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.
2.	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
	ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia mu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie jego upadłości,
	wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,
	przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;
	zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie przerwania wykonywania prac,
	nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji prac objętych niniejszą umową w terminie 7 dni od przekazania terenu prac przez Zamawiającego. 

3.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy, do:
	sporządzenia inwentaryzacji prac przy udziale Zamawiającego,
	przekazania terenu prac,

zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 niniejszej umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.
4.	Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.
5.	W razie nie wywiązania  się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków, wymienionych w § 5 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzację prac wraz z protokołem przekazania terenu prac, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji prac na koszt dotychczasowego Wykonawcy.
6.	W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i zabezpieczenia nie zakończonych prac oraz terenu prac o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.
7.	W razie odstąpienia od umowy wykonane prace, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 
8.	Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, komisja powołana przez Zamawiającego sprawdzi zakres prac wykonanych przez Wykonawcę oraz ich wartość. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 7 niniejszej umowy w odniesieniu do prac, od realizacji których odstąpiono, a ceną wynegocjowaną z nowym Wykonawcą Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji prac określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.
§ 15
1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Kary umowne
§ 16
1.	Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu prac, za nie usunięcie w określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania rękojmi wad i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny przedmiotu umowy określonej w §7 za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 
2.	Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny przedmiotu umowy określonej w §7. 
3.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. 
4.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% ceny przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 2% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu:
1)	zwłoki w przekazaniu terenu prac,
2)	zwłoki w odbiorze końcowym prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
5.	W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w ust. 1 pkt 1 i 2, Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia swoich wierzytelności z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy.
6.	Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody – gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.


Postanowienia końcowe
§ 17
1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2.	Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3.	Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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