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Załącznik nr 1
...............................................................
( pieczęć oferenta)
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 :
.................................................................................
Osoba upoważniona do podpisania umowy w przypadku uzyskania zamówienia:
…………………………………………………………………………………………
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty nr 25/ZO/2020 z dnia 23.12.2020 r. na usługę
cyklicznego comiesięcznego przeglądu technicznego oraz przeglądu głównego rocznego dwóch
agregatów prądotwórczych stanowiących urządzenia gwarantowanego zasilania znajdujących się na
terenie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Stargardzie, oferujemy następujące warunki:

L.p.

1.

Usługa

Usługa
cyklicznego
comiesięcznego
przeglądu
technicznego
dwóch agregatów
prądotwórczych
stanowiących
urządzenia
gwarantowanego
zasilania
znajdujących się
na terenie SPW
ZOZ w Stargardzie

Ilość
przeglądów*

Cena
netto
usługi
w PLN
(za 1
przegląd)

36

1

Podatek
% VAT

Cena
brutto
usługi
w PLN
(za 1
przegląd)

Cena
brutto
usługi
za wszystkie
przeglądy
w PLN
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2.

Usługa rocznego
przeglądu
technicznego
dwóch agregatów
prądotwórczych
stanowiących
urządzenia
gwarantowanego
zasilania
znajdujących się
na terenie SPW
ZOZ w Stargardzie

3

SUMA
*ilość oznacz 36 miesięcy dla przeglądów miesięcznych (36 przeglądów) i 3 lata dla przeglądów
rocznych (3 przeglądy)
Łączna cena brutto usługi za wszystkie przeglądy w PLN (słownie)
…………………………………………………………………………………………..………………..
Oceny oferty dokonywać się będzie na podstawie sumy ceny brutto usługi za wszystkie przeglądy
(miesięczne i roczne).
W zaoferowaną cenę zostały wliczone wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść
w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia, koszty testu urządzenia po
wykonaniu usługi, koszty transportu, koszty gwarancji, zysk, narzuty, wszelkie podatki, w tym należny
podatek VAT, oraz inne nie wymienione składniki cenotwórcze.
Cenę materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, oleje, smary, przewody, inne niezbędne, akumulatory,
kontrola jakości paliwa) należy wliczyć do ceny ofertowej.
Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zapłata za
usługę odbywać się będzie na podstawie protokolarnego odbioru prac.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zaproszenia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń
oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczam, że zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty 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 zaproszenia do złożenia oferty - projekcie umowy,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
Oświadczam, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zaproszeniu oraz złożyliśmy
wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
Do oferty załączam:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
....................................................................
(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty nr 25/ZO/2020 na usługę cyklicznego comiesięcznego
przeglądu technicznego oraz przeglądu głównego rocznego dwóch agregatów prądotwórczych
stanowiących urządzenia gwarantowanego zasilania znajdujących się na terenie Samodzielnego
Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Nazwa ……..............................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................
Telefon ........................................Fax..................................E-mail..........................................
Nazwisko i Imię........................................................................................................................
Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy .....................................................................
Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z warunkami zaproszenia do złożenia oferty nr 25/ZO/2020 i przyjmuję je bez
zastrzeżeń,
2. uzyskałem wszystkie wymagane informacje w zakresie przedmiotu zaproszenia do złożenia oferty
nr 25/ZO/2020,
3. posiadamy uprawnienia serwisanta autoryzowanego dla urządzeń będących przedmiotem
postępowania,
4. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy
osobami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa zdolnymi do
wykonania zamówienia,
5. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Oświadczamy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 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), oraz zobowiązujemy się do poinformowania podwykonawców o konieczności
przestrzegania przez nich w/w przepisów przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO 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
Centrala: 91/ 577 63 55
Sekretariat: 91/ 578 92 03

Konto bankowe:

NIP: 854-19-38-710

Bank Gospodarstwa Krajowego

REGON: 000304562

Fax.: 91/ 577 04 23

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

e-mail: biuro@zozstargard.pl

www.zozstargard.pl

KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 000000017670

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard
___________________________________
w oje w ód z tw o z ach od n io p om or sk ie

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) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskujemy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
Jestem świadomy, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi mi odpowiedzialność karna z art. 233
§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny”.
....................................................................
(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)
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Załącznik nr 3
UMOWA nr ………. 2020
zawarta w dniu ................ roku 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,reprezentowanym przez:
1. ...................................................
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
................................................... ................................................... ........... reprezentowanym przez:
1. ...................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania na realizację zadania o wartości nie
przekraczającej 30.000 euro, o nazwie: „Zaproszenie do złożenia oferty nr 25/ZO/2020 na usługę
cyklicznego comiesięcznego przeglądu technicznego oraz przeglądu głównego rocznego dwóch
agregatów prądotwórczych stanowiących urządzenia gwarantowanego zasilania znajdujących się na
terenie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Stargardzie” następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa, serwisu, cyklicznego comiesięcznego przeglądu technicznego
oraz przeglądu głównego rocznego dwóch agregatów prądotwórczych …… typu ……. o mocy
……… stanowiących urządzenia gwarantowanego zasilania znajdujących się na terenie
Samodzielnego Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, zwane
dalej Urządzeniami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych na następujących warunkach:
1) Reakcja serwisowa w przypadku awarii:
a) telefon zwrotny inżyniera serwisu w ciągu 3 godzin roboczych od chwili telefonicznego
zgłoszenia awarii potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym (………………………………..,
e-mail: ………………………………………… )
b) przyjazd serwisu (jeśli konieczne) na obiekt w terminie 1 dnia roboczego od chwili
telefonicznego zgłoszenia awarii potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym (fax:
………………………., e-mail: ……………………………………. )
2) Przeprowadzenie comiesięcznego przeglądu Urządzeń w okresie obowiązywania Umowy.
Przegląd o którym mowa powyżej obejmuje:
a) Kontrola wyposażenia dodatkowego silników:
 rozruszniki,
 podgrzewanie wody,
 połączenie silnik-prądnica prądu przemiennego,
 szczelność układu wydechowego,
 wskaźniki na tablicy sterowniczej,
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 mocowanie silnika i elementów amortyzujących.
b) Obieg oleju napędowego:
 kontrola poziomu w zbiorniku dziennym,
 weryfikacja szczelności obiegu,
 kontrola poprawnego funkcjonowania elektro-poziomu i pompy paliwowej,
 kontrola stanu przewodów giętkich.
c) Obieg oleju:
 kontrola poziomów:
 karter silnika,
 turbo,
 weryfikacja szczelności obiegu.
d) Chłodzenie:
 kontrola stanu pasa napędowego,
 kontrola poziomów w obiegu chłodzenia,
 kontrola stężenia płynu przeciw zamarzaniu i płynu przeciw osadzaniu się kamienia,
 kontrola termostatów sterowania i oporników podgrzewania,
 kontrola przewodów,
 kontrola stanu przewodów i ewentualne dokręcenie,
 płyn chłodniczy, płyn przeciw zamarzaniu oraz substancja antykorozyjna, z
częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta.
e) Część elektryczna: Przegląd utrzymania technicznego obejmuje:
 kontrola stanu zabezpieczeń agregatu,
 kontrola układu sterowania agregatu,
 kontrola stanu połączeń przewodów mocy przy generatorze i szafie sterowniczej.
f) Akumulatory i ładowarki:
 kontrola ładowania,
 czyszczenie zacisków i zapobieganie korozji,
 weryfikacja poziomów elektrolitu,
 kontrola natężenia ładowania.
g) Prądnica:
 weryfikacja docisku na łączach,
 czyszczenie i odkurzanie aparatury,
 kontrola czasu opóźnienia i regulacja, jeśli konieczna,
 wymiana diod i kontrolek, jeśli konieczna.
h) Test:
 test różnych systemów rozruchu,
 test i kontrola wyłączania awaryjnego i zabezpieczeń silnika,
 test działania automatycznego,
 test pracy pod obciążeniem przez czas 1 godzinę na życzenie Klienta (w zależności od
jego potrzeb),
 sprawdzenie parametrów w sterowniku typ Modex i ewentualna regulacja zgodnie z
sugestiami użytkowników,
 przełączenie na działanie automatyczne agregatu.
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3) Przegląd roczny dokonywany zawsze w miesiącu ……….. każdego roku obowiązywania
niniejszej Umowy. Przegląd, o którym mowa wyżej obejmuje:
a) Oględziny stanu szczelności układów:
 smarowania,
 paliwowego,
 chłodzenia,
 wydechu,
 stanu pasków klinowych.
b) Wymiana płynów eksploatacyjnych:
 oleju silnikowego,
 płynu chłodniczego.
c) Wymiana płynów i filtrów:
 filtrów oleju,
 filtrów paliwa,
 filtru powietrza.
d) Pomiary stanu izolacji prądnicy,
e) Utylizacja materiałów eksploatacyjnych - olejów i płynów oraz filtrów.
f) Wykonanie testów funkcyjnych agregatu i pomiary parametrów pracy :
 z obciążeniem, - min. zapis napięcia, ciśnienia oleju, pr. obrotowej, temp. chłodzenia,
częstotliwość,
 bez obciążenia, min. zapis napięcia, ciśnienia oleju, pr. obrotowej, temp. chłodzenia,
częstotliwość.
g) Wykonanie testów sprawdzenia poszczególnych podzespołów:
 układ smarowania - połączenie i szczelność,
 układ paliwowy - połączenia i szczelność,
 układ chłodzenia - połączenia i szczelność,
 układ wydechowy - połączenia i szczelność,
 panel operatorski - połączenia i sprawność,
 mierniki elektryczne i elementy sterowania,
 poziom oleju w silniku,
 grzałka - połączenie, działanie,
 poziom chłodzenia,
 przewody energetyczne, mocowanie,
 naciąg pasków klinowych.
h) Ocena stanu technicznego akumulatorów:
 kontrola napięcia ładowania w postoju,
 poziom elektrolitu w akumulatorach,
 przewody i końcówki akumulatorów.
i) Kontroli jakości zgromadzonego paliwa w zbiorniku zewnętrznym pod względem jego
przydatności do zasilenia agregatów.
3. W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych
użytych do naprawy pokrywa Zamawiający.
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4. Dojazd ekipy serwisowej na przegląd lub ewentualną naprawę - koszty dojazdu i robocizny ekipy
serwisowej pokrywa Wykonawca.
5. W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, a ich koszt pokrywa
Zamawiający, zostanie ona po diagnostyce przedstawiona w postaci oferty naprawy do akceptacji
Zamawiającemu, a naprawa może nastąpić tylko po pisemnym zleceniu Zamawiającego w terminie
uzgodnionym przez obie Strony.
6. W przypadku przekroczenia przebiegu któregoś z agregatów powyżej ilości motogodzin
(określonej w instrukcji obsługi silnika), licząc od momentu wykonania przez Wykonawcę
przeglądu o którym mowa w ust. 2 pkt 3, niezbędne będzie wykonanie kolejnego przeglądu przed
zakończeniem rocznego okresu obowiązywania Umowy. W takim przypadku wykonany zostanie
dodatkowy przegląd płatny zgodnie z ofertą Wykonawcy zaakceptowaną przez Zamawiającego.
7. Materiały i robocizna w celu wykonania niezbędnych czynności konserwacyjnych i obsługi
urządzeń pozostaje w zakresie Wykonawcy.
8. O konieczności dokonania drobnych napraw Wykonawca zawiadomi niezwłocznie upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania. W
przypadku poważniejszych napraw lub awarii Wykonawca przedstawi przedstawicielowi
Zamawiającego wycenę do akceptacji.
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco książki serwisowej, sporządzanie
protokołów.
10. Przeglądy i kontrole wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
– 14:00.
§2
Wynagrodzenie
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ……………… PLN netto. Ustalone wynagrodzenie
zostanie powiększone o podatek VAT - 23% co stanowi …………… PLN brutto.
§3
Termin obowiązywania umowy prawo do odstąpienia
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……….. r. do dnia ………..r.
2. Zamawiającemu służy prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę następujących zobowiązań:
a) trzykrotnego przekroczenia czasu reakcji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a,
b) trzykrotnego przekroczenia czasu reakcji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. b.
3. Odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:
 z ramienia Zamawiającego p. Emilia Aftewicz , tel. ………………………….,
 z ramienia Wykonawcy ……………………………………., tel. ………………………………
§4
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością.
2. Wykonawca dokona oceny zgodności warunków eksploatacji każdego z Urządzeń z „Instrukcją
obsługi agregatu prądotwórczego".
3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszystkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na poprawne działanie Urządzeń.
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4. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe na skutek niewłaściwego działania Urządzeń,
awarii Urządzeń oraz za szkody powstałe podczas naprawy Urządzeń, jeżeli szkody nie powstaną z
winy lub zaniedbania Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w ramach Umowy pracowników Działu
Technicznego w zakresie podstawowej obsługi raz w roku – w dniu przeglądu.
6. Wykonawca sporządzi protokół z każdej naprawy i przeglądu pokwitowany przez pracownika
Działu Technicznego Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną.
7. Protokół odbioru będzie zawierał wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
8. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub uchybienia w wykonaniu przedmiotu
zamówienia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
9. Jeżeli wady lub uchybienia nadają się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do przerwania
czynności odbioru, a następnie zażądania usunięcia wad lub uchybień, z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu do usunięcia wad lub uchybień. Strony postanawiają, że po
usunięciu wad lub uchybień, dokonają kontynuacji czynności danego odbioru albo będą
wykonywać czynności danego odbioru od początku, zgodnie z wyborem Zamawiającego,

1.

2.
3.
4.

5.

§5
Oświadczenia Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do użytkowania Urządzeń w warunkach i w sposób podany
zgodnie z „Instrukcją obsługi agregatu prądotwórczego" każdego z Urządzeń. Zauważone usterki i
niesprawności oraz zmiany mogące mieć wpływ na pracę Urządzeń należy zgłaszać natychmiast do
serwisu.
Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom serwisu Wykonawcy dostępu do
Urządzeń.
Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia Wykonawcy, na jego życzenie, kompletnej
dokumentacji instalacji elektrycznej.
Zgłaszanie reklamacji wynikających z Umowy winno być dokonane listem poleconym, faksem lub
na adres poczty elektronicznej ……………. i musi zawierać oznaczenie reklamowanego sprzętu
oraz opis usterki.
W przypadku awarii zgłoszenie odbędzie się telefonicznie, co nie zwalnia Zamawiającego z
obowiązku dostarczenia zlecenia na piśmie w terminie (w tym fax lub mail) nie późniejszym niż 2
dni po wystąpieniu zgłoszenia telefonicznego.

§6
Zmiana Umowy
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2. Postanowienia Umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, chyba, że konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia
Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawierania Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
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§7
Płatności
1. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej Umowy będą dokonywane przez Zamawiającego
przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty
otrzymania faktur wystawianych na koniec każdego miesiąca.
2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur na podstawie rozliczenia wykonania usług w
danym miesiącu kalendarzowym zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i w wysokości:
a) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, a także w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 2 krotnej sumy
miesięcznej wartości umowy brutto,
b) za niedotrzymanie czasu reakcji - telefon zwrotny inżyniera serwisu w przypadku awariiw wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za każdą godzinę opóźnienia,
c) za niedotrzymanie czasu reakcji - przyjazd serwisu (jeżeli konieczne) na obiekt- w wysokości
10% miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem niewykonania lub
nierzetelnego wykonania zobowiązań przez jego dostawców (kooperantów).
§9
Zobowiązanie Wykonawcy
1. W czasie wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego:
1) o zmianie siedziby,
2) o upadłości,
3) o wszczęciu postępowania układowego,
4) o ogłoszeniu likwidacji,
5) o zawieszeniu działalności,
6) o zmianie w zakresie rejestracji działalności,
7) pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wyszczególnionej na
ostatnio wystawionej fakturze VAT za każdy dzień zwłoki.
2. Zawiadomienie o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić w terminie
3 dni od ich zaistnienia.
§10
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielnym Publicznym
Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@zozstargard.pl,
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3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP),
4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej,
5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
1. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa 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 albo w
przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków,
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
3) podanie danych osobowych jest obligatoryjne, aby zrealizować ww. cel. Konsekwencje
niepodania danych określa ustawa PZP,
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
2. Wykonawca wypełni obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia
RODO stanowiący informacje znajdującą się na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pod adresem
www.zozstargard.pl, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu
przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.
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Załącznik nr 4
WYKAZ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

l.p.

1.

Nazwa
urządzenia
Zespół
prądotwórczy

Nr
Producent
ewidencyjny
344-01-005

GS 330S Silent
IV

SDMO
Francja

r.prod.
04/98

2.

Zespół
prądotwórczy

344-01-006

GS 330S Silent
IV

SDMO

r.prod.
04/98

Dane
napędu

Dane
prądnicy

VOLVO
PENTA

Leroy Sommer
Typ A 46.1
VL12C6/4 s/n
FD089374/03
TWD1210G Nap. 400 V
Seria:
2120245684
kW/hp
294/400
Automatyka
SDMO typ
A2

Poj. 1000 L

Zbiornik paliwa
(podziemny)

Poj.

-

Budynek stacji Lipiec
transformat.
2014 r
przy
ul. Wojska
Polskiego 27

19.02.2019

Budynek stacji Lipiec
transformat.
2014 r
przy
ul. Wojska
Polskiego 27

19.02.2019

nr
FDO89038/05

Typ A 46.1
VL12C6/4 s/n
FD089038/05
TWD1210G Nap. 400 V

Zbiornik paliwa
- dobowy

Ostatni
Ostatni
przegląd przegląd

Moc 300 kVA
(D)
240 kW (433A)

VOLVO
PENTA

Seria:
2120245167
kW/hp
294/400
Automatyka
SDMO typ
A2
-

Lokalizacja

Moc 300 kVA
(D)
240 kW (433A)

-

j.w.

-

Zbiornik
podziemny

nr
FDO89374/03

15 m³

....................................................................
(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)
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