
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 4 Śląskie.
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

D/BHP/11/2021 ' Bytom, dn05.11. 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego
2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(z
późniejszymi zmianami) oraz stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. = Prawo zamówień
publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759

|

ogłasza przetarg na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego na pomiarów czynników szkodliwych w
środowisku pracy.

1. Opis przedmiotu zamówienia
a) pomiar stężenia oparów formaliny na stanowiskach pracy:

- Dział Histopatologii trzy stanowiska pracy
- Sterylizatornia Centralna jedno stanowisko pracy

b) pomiar stężenia oparów ksyłenu i acetonu na stanowiskach pracy:
- Dział Histopatologii dwa stanowiska pracy

c) pomiar oparów toluenu na stanowiskach pracy:
- Dział Zaopatrzenia Ortopedycznego dwa stanowiska pracy

d) pomiar stężenia pyłów gipsu na stanowiskach pracy:
- Dział Zaopatrzenia Ortopedycznego dwa stanowiska pracy

e) pomiar stężenia pyłów polietylenu na stanowiskach pracy:
- Dział Zaopatrzenia Ortopedycznego dwa stanowiska pracy

f) pomiar stężenia oparów klei Bonakol na stanowiskach pracy:
- Dział Zaopatrzenia Ortopedycznego trzy stanowiska pracy

Il. Wymagania formalne
1. Pomiary zakończnone protokołem ze wskazaniem na stężenia i natężenia mierzonych czynników

oraz ich przekroczenia.
2. Wnioski z pomiarów ze wskazaniem na rodzaj i wielkości ochorony pracowników przed

czynnikami.
3. Oferent dołączy do oferty dokument uprawniający do wykonania zadania (ceryfikat laboratorium

badawczego).
|

Ill. Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
a)złożyć w formie pisemnej (osobiście lub pisemnie listem) pokój nr 2 do dnia 26.11.2021
do godz. 12:00

NE . . , e , . AE
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe: Pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy sprawa D/BHP/11/2021
Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy.
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IV Ocena ofert
1. Cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do
zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

a) wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,
b) podatek VAT,

c) wartość brutto,
c) koszty transportu i przesyłek
d) koszty montażu, instalacji i uruchomienia /jeśli dotyczy/
e) koszty szkolenia /jeśli dotyczy/.

2. Ewentualne upusty, oferowane przez oferenta muszą być ujęte kwotowo lub procentowo od ceny netto
oferty.
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną i

sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i postanowieniami niniejszego zaproszenia.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców,którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

ill. Kontakt z wykonawcą
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Specjalista ds. ap.med. mgr.Janusz Duda
tel: 32 7861 442, mobile: 509 727 779
e-mail: jdudaQszpital2.bytom.pl

IV: Wyjaśnienia
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

V. Wybór oferty i termin wykonaniai rozliczenie
1. Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej informuje na stronie internetowej wskazując firmę (

nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano.
2. Oczekiwany termin wykonania do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w innej walucie niż PLN.

4. Rozliczenie nastąpi na podstawie dostarczonej przez oferenta faktury VAT z terminem płatności do 30 dni
od dostarczenia faktury wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w umowie.

Załącznik: Wzór Umowy.
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Pomiarów czynników szkodliwych w Środowisku pracy.

Zawarta w dniu ..............1.. r. w Bytomiu pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu z siedzibą przy ul.Batorego 15, 41-902
Bytom,
reprezentowanym przez Dyrektora Kornelię Cieśla oraz Główną Księgową Karinę Kusz
zwanego dalej Złeceniodawcą
a|DOEEAOCNEmieszczącą SIĘ W .........21.11111. „.z siedzibą prZYy ..........e.111222 , zarejestrowaną w KRS

pod nr: .............1.-.1. , NIP ................... REGON: ................ reprezentowaną przez
właściciela ...........e.aae122122. zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

$1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia
szkolenia w zakresie wykonania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy u
Zleceniodawcy.

$2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

a) Wykonania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy Zleceniodawcy
zakończone protokołem pomiaru i wnioskami zgodnie z zaproszeniem do składania
ofert (Załącznik nr 1).

| $3
Warunki wykonania szkolenia:

1. Miejscem wykonania pomiarów jest siedziba Szpitala Specjalistycznego nr 2 w
Bytomiu.

2. Termin wykonania pomiarów: grudzień 2021/styczeń 2022r.
3.  Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy kopię certyfikatu laboratorium badawczego

uprawniającego do wykonania pomiarów.

$4
Zleceniodawca zobowiązuje się do :

a) zapłaty za szkolenie kwoty ............... zł (słownie: .....e.eeaa aaa aaa ananasa zł.) na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatnej w terminie 30 dni od daty
doręczenia jej do siedziby Zleceniodawcy.

b) Kwota, o której mowa w $3 może ulec zmianie w wyniku zmiany ilości punktów
pomiarowych. Zmiana wymaga akceptacji Zleceniodawcy.

c) Tak wyliczona kwota stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu
realizacji niniejszej umowy.

$5
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016) informuję, iż:
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a) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę wskazanych w
niniejszej umowie oraz osób wskazanych w niniejszej umowie do realizacji/kontaktu

|CTRRRENE
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora — tel........-meeao aaa aaa a aaa n wia

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1

lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) odbiorcami dańych osobowych będą Podmioty, którymi Administrator powierzył

. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż 6 lat od daty zawarcia umowy do

czasu wydania zgody na brakowanie dokumentacji postępowania przez Archiwum
Państwowe.

f) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

g) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
h) podanie danych osobowych jest niezbędne do-zawarcia i realizacji umowy.
|| w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
j) osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do:

— żądania usunięcia jej danych osobowych;
— przenoszenia danych osobowych,

-_ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

$6
Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za tygodniowym okresem
wypowiedzenia.

$ 7
"W sprawach nienormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu

cywilnego.

$8
Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu do umowy),
podpisanej przez obie strony pod rygorem nieważności.

$9
Umowazostała sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.

| $ 10
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie lub na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
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Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1. Zaproszenie do składania ofert nr D/BHP/11/2021
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