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Nasz znak: SPWZOZ/2020 r.

Stargard, 21.07.2020 r.

ZAPROSZENIE NR 18/ZO/2020 r.

Dotyczy: zaproszenia na wykonanie usługi zabezpieczenia przed szkodnikami dla SPWZOZ w
Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). Na wykonanie usługi zabezpieczenia
przed szkodnikami dla SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Przedmiotem zamówienia jest usługa:
Przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia monitoringu zabezpieczenia szpitala przed
szkodnikami w 2 lokalizacjach ul. Wojska Polskiego 27 i ul. Staszica 16.
Przygotowanie mapki sytuacyjnej z rozmieszczeniem stacji i punktów deratyzacyjnych, które
zabezpieczą szpital przed szkodnikami.
Zamontowanie karmników deratyzacyjnych na zewnątrz budynków.
Zamontowanie karmników deratyzacyjnych wewnątrz budynków.
Zamontowanie karmników deratyzacyjnych wewnątrz studzienek kanalizacyjnych,
ciepłowniczych.
Wyłożenie w stacjach deratyzacyjnych preparatów deratyzacyjnych lub wabiących,
czyszczenie stacji i ich uzupełnianie podczas kolejnych wizyt zgodnie z harmonogramem.
Zakup i instalacja 36 stacji deratyzacyjnych dla przygotowania monitorowanych punktów
deratyzacyjnych.
Przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie interwencji między kontrolami w związku
ze zwalczaniem szkodników poza harmonogramem. Czas reakcji na zgłoszenie interwencji nie
dłuższy niż 24 godziny.
Przedstawienie oferty cenowej na zakup stacji deratyzacyjnej, która uległa zniszczeniu lub
została skradziona.
Przedstawienie oferty cenowej na monitoring i zabezpieczenie szpitala zgodnie z
harmonogramem.

Termin wykonania dokumentacji nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert:

Kryterium

Waga
kryterium

Max. ilość punktów jaką może
uzyskać oferta za dane kryterium

Cena

100%

100 pkt
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Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

Cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty badanej = ----------------------------Cena oferty badanej

x 100 = liczba punktów za kryterium cena

Warunkiem wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie następujących dokumentów:
1) Oferty cenowej (załącznik nr 1),
2) Oświadczenia (załącznik nr 2),
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.
Oferty należy składać do dnia 29.07.2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie SPWZOZ w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27 w kancelarii lub pocztą na adres Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
również złożenie oferty pocztą e-mail na adres zaopatrzenie@zozstargard.pl w formie skanu oryginału
w formacie PDF.
Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najniższą cenę na okres 36 miesięcy.

Załącznikami do zapytania są :
1. Oferta cenowa (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie (załącznik nr 2),
3. Projekt umowy (załącznik nr 3).
4. Harmonogram rocznych prac na terenie szpitala (załącznik nr 4).
5. Plan posesji (załącznik nr 5 i 6).
Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Barbara Turkiewicz
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Załącznik nr 1
...............................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Stargard
OFERTA
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Telefon / faks

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

E-mail

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

NIP:

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

REGON:

.................................................................................
1

Nr KRS/ ewidencji gospodarczej :

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

Nawiązując do zaproszenia ofertowego ZO/18/2020 z dnia …………… na wykonanie usług
zabezpieczenia przed szkodnikami dla SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.
oferujemy następujące warunki realizacji usługi:
L.p.

1.
2.

3.

4.

Nazwa usługi

Ilość

A
Zamontowanie stacji deratyzacyjnych
Monitoring systemu deratyzacyjnego
zgodny z harmonogramem.
Interwencja zwalczania szkodników
poza harmonogramem miesięcznym
w/g ilości roboczogodzin . Czas
reakcji na zgłoszenie interwencji nie
dłuższy niż 24 godziny.
Zakup stacji deratyzacyjnych

B
36

Cena
jednostkowa
brutto
C

Wartość
brutto

VAT%

D=B x C

27

30

10
Razem

Wartość brutto słownie ………………………………………………………………………………
W cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z jej realizacją.
Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
1

Niepotrzebne skreślić
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz
złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

...............................................................
Podpis i pieczęć oferenta
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Do zaproszenia 18/ZO/2020 na wykonanie usługi zabezpieczenia przed szkodnikami dla
SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.

Nazwa:
Siedziba:
Telefon / faks
E-mail
NIP:
REGON:

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

Nr KRS/ ewidencji gospodarczej*:
................................................................
Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy .......................................................................

Oświadczam, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...............................................
Miejscowość, data, podpis
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Załącznik 3
UMOWA nr ............
zawarta w dniu ...................... r. w Stargardzie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego 27, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005388, NIP 854-19-38-710,
REGON: 000304562
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Dyrektor – Krzysztof Kowalczyk
a
......................................... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
......................................... prowadzonej przez pod numerem……………, pod nazwą ……………..
......................................... z siedzibą przy …………, w ………….., NIP …………….., REGON…….
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym 18/ZO/2020 r. prowadzonym
z pominięciem procedury udzielania zamówień publicznych wynikającej z ustawy „Prawo zamówień
publicznych” ze względu na podstawy do zastosowania art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) - na wykonanie usługi zabezpieczenia
przed szkodnikami dla SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.
zawarto niniejszą umowę.
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
usługi zabezpieczenia przed szkodnikami dla SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.
2. Szacunkowa maksymalna wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy i założoną liczbą
zamawianych usług wynosi:
a) dla usługi zakupu i instalacji 36 stacji bajtowych oraz 12 punktów monitoringu jednorazowa
cena
ryczałtowa
=.......................złotych
brutto
(
słownie
złotych:
........……………………………..),
b) dla usługi zabezpieczenia przed szkodnikami według harmonogramu monitoringu cena
ryczałtowa za 1 przyjazd x 27 wizyt : złotych brutto (słownie złotych:..................................),
c) dla usługi interwencyjnego zwalczania szkodników cena ryczałtowa za każdą godzinę pracy x
30 godzin pracy w okresie trwania umowy = ....................... złotych brutto (słownie złotych:
..........),
d) dla usługi uzupełnienia zniszczonych lub skradzionych stacji deratyzacyjnych cena ryczałtowa
za jedną stację deratyzacyjną x 10 stacji = ....................... złotych brutto (słownie złotych:
..........),
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3. Łączna maksymalna szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi .......................
złotych brutto (słownie złotych: .................).
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia w stosunku do jednej z pozycji,
z jednoczesnym zmniejszeniem zamówienia w stosunku do innej pozycji, w ramach całego
przedmiotu zamówienia, określonego w zaproszeniu z dnia …………..
5. Monitoring i zwalczanie szkodników będą wykonywane przy użyciu środków dopuszczonych
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Karty charakterystyki użytych preparatów zostaną
dostarczone wraz książką monitoringu.
6. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi z należytą starannością oraz zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności sanitarnoepidemiologicznymi.
7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić monitoring prac w książce monitoringu dla danej
lokalizacji i na bieżąco uzupełniać wpisy.
§2
Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony, tj. 36 miesięcy, począwszy od dnia
………………. do dnia…………………. jednak nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty
zobowiązania.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania monitoringu we wszystkie dni tygodnia – także w
dni wolne od pracy i święta. Wezwanie będzie odbywało się drogą telefoniczną pod numerem
telefonu: …………….
2. Osobami upoważnionymi do wydawania dyspozycji są:
a) Z-ca Kierownika Sekcji Techniczno-eksploatacyjnej - Mariusz Góralski 533 367 014 .
b) Kierownik DTG - Marek Komornicki - 533 367 013 .
3. Wykonawca zapewnia czas reakcji na interwencję niezwłocznie nie dłużej niż 24 godziny, liczony
od momentu wezwania do przyjazdu.
4. Jeżeli prognozowany przez Wykonawcę niezwłoczny czas reakcji przekraczać będzie maksymalny
czas określony w ust. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym
Zamawiającego, który będzie uprawniony do jednostronnej rezygnacji ze zlecenia.
§4
1. Płatności następować będą w okresach miesięcznych, za rzeczywiście wykonaną usługę, w
wysokości wynikającej z przemnożenia ilości wykonanych usług a ceną za daną usługę zgodnie ze
złożoną ofertą z dnia ………
2. Zapłata za realizację usługi następować będzie przelewem na rachunek wskazany przez
Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionej przez niego faktury. Podstawą wystawienia
faktury będzie protokół wykonania usługi podpisany przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego (załącznik nr1 do umowy).
3. Uiszczenie zapłaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w ust.4 nie zmienia warunków płatności.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Z tytułu opóźnienia zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługują
odsetki ustawowe.
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§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem nieważności.
§6
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na
adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.

§7
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenosić
wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§9
Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 1 do umowy

Protokół wykonania prac

Sporządzony dnia ………….. w Stargardzie w sprawie wykonania prac zgodnie z Umową Nr
…………

z dnia ………………….

Przedmiotem
gryzoniami

umowy było wykonanie usługi
na

terenie

SPWZOZ

w

w zakresie monitoringu zabezpieczenia przed

Stargardzie

ul.

Wojska

Polskiego

27

oraz

ul. Staszica 16.
1. Niniejszym potwierdzam wykonywanie następujących usług w miesiącu ......................................

1. wykonanie rocznych prac zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy.*
2. Wykonanie ……………. godzin interwencji zwalczania szkodników poza harmonogramem
miesięcznym.*
3. Zakup …………. szt. stacji deratyzacyjnych.*

Przedstawiciel (Wykonawcy):
1. ............................................................

Przedstawiciel ( Zamawiającego):
1. ............................................................
*Niepotrzebne skreślić
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