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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 9 sierpnia 2011 r.

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

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

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

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę noża ultradźwiękowego
                       z osprzętem i narzędziami wielokrotnego użytku; znak sprawy: 22/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r., nr 113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz
dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie nr 1:
Dotyczy wzoru umowy: paragraf 4.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin rozpatrzenia
reklamacji dotyczącej braków ilościowych i wad jakościowych oraz termin wymiany
wadliwego towaru i uzupełnienia braków ilościowych wynosiły 48 godzin w dni robocze?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2 w § 4:
„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin – od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili
rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
nadając mu brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków
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ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze – od otrzymania
powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin w dni robocze od
chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Pytanie nr 2:
Dotyczy wzoru umowy: paragraf 6. ustęp 2.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas
usunięcia awarii był liczony w dniach roboczych??
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2 w § 6 ust. 2:
„2. Naprawy serwisowe wynikające z normalnego używania urządzenia medycznego
w okresie gwarancji, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez
Wykonawcę bezpłatnie. Wykonawca zobowiązany jest również w przypadku potrzeby
wymienić i zamontować uszkodzoną część na swój koszt. Czas usunięcia awarii strony
ustalają na 48 godzin od momentu pisemnego powiadomienia faxem pod nr tel.
............................ przez Zamawiającego.”
nadając mu brzmienie:
„2. Naprawy serwisowe wynikające z normalnego używania urządzenia medycznego
w okresie gwarancji, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez
Wykonawcę bezpłatnie. Wykonawca zobowiązany jest również w przypadku potrzeby
wymienić i zamontować uszkodzoną część na swój koszt. Czas usunięcia awarii strony
ustalają na 48 godzin w dni robocze od momentu pisemnego powiadomienia faxem pod nr tel.
............................ przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 3:
Dotyczy wzoru umowy: paragraf 7 ustęp b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar
umownych za niedotrzymanie terminu dostawy, terminu wymiany wadliwego sprzętu do
0,5% wartości brutto towaru, którego zwłoka dotyczy? Kary umowne w wysokości 1%
naliczane od wartości całej umowy są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie
obowiązujących wysokości kar umownych.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2 w § 7 ust. b:
„w wysokości 1 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego
na wolny od wad”
nadając mu brzmienie:
”w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad.”

Pytanie nr 4:
Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie dodatkowego paragrafu
dotyczącego siły wyższej o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA
1) W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych

zobowiązań umownych w związku z okolicznościami wystąpienia „siły wyższej”-
druga strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie 14 dni od momentu
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zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym.

2) Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się
ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy
mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W takim
przypadku rozwiązanie umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być
uzgodnione przez obie strony umowy

3) Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy,
które będą miały miejsce po zawarciu niniejszej umowy, takie jak: wojna, zamieszki,
rewolucje strajki- oficjalnie ogłoszone, trzęsienia ziemi, pożary lub klęski żywiołowe,
wybuchy?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:
Czy w celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępni na stronie internetowej
w formie edytowalnej załączniki?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający udostępni Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 6:
Ze względu na rozbieżności opisów w formularzu ofertowym lp. 7 oraz opisie przedmiotu
zamówienia lp. 12 prosimy o wyjaśnienie typu uchwytu jakiego wymaga Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 1.1 do SIWZ- Opisie przedmiotu zamówienia- parametrach technicznych
w pkt. 12:
„Poz. 7- Nożyczki wygięte:
- dł. rob.- 190 mm;
- średnica: 5 mm;
- rodzaj uchwytu: uchwyt pistoletowy;
- możliwość podłączenia do diatermii;
sterylizacja: autoklaw 134oC, 5 minut.”
nadając mu brzmienie:
”Poz. 7- Nożyczki wygięte:
- dł. rob.- 190 mm;
- średnica: 5 mm;
- rodzaj uchwytu: uchwyt w linii narzędzia;
- możliwość podłączenia do diatermii;
sterylizacja: autoklaw 134oC, 5 minut.”

Pytanie nr 7:
Dotyczy rozdziału 5 pkt. 5 b: Czy w przypadku gdy oferowany wyrób niemedyczny (klucz
dynamometryczny) stanowi jedynie element wyposażenia do montażu urządzenia i nie ma
określonych dla niego wymagań zasadniczych, Zamawiający zrezygnuje z konieczności
dołączenia dla tego wyrobu dokumentów dopuszczających??
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
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Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Rozdziale 5 pkt 5 b dopisując: „(jeżeli dotyczy)”, w rezultacie pkt 5 b otrzymuje brzmienie:
„kserokopię dokumentów, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dopuszczających dany
produkt do obrotu zgodnie z przepisami prawa obecnie obowiązującymi na terenie RP,
Certyfikat zgodności CE (jeżeli dotyczy).”

Pytanie nr 8:
Ze względu na rozbieżności opisów w formularzu ofertowym lp. 6 oraz opisie przedmiotu
zamówienia lp. 9 prosimy o wyjaśnienie typu uchwytu jakiego wymaga Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym w poz. 6:
„Nożyczki krótkie wygięte średnica 5 mm, długość 340 mm, uchwyt w linii narzędzia, do
laparoskopii, z możliwością podłączenia do diatermii”
nadając jej brzmienie:
„Nożyczki krótkie wygięte średnica 5 mm, długość 340 mm, uchwyt pistoletowy, do
laparoskopii, z możliwością podłączenia do diatermii.”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na przetargu nieograniczonego na
dostawę noża ultradźwiękowego z osprzętem i narzędziami wielokrotnego użytku; znak
sprawy: 22/ZA/11, na dzień 17.08.2011 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ OFERTOWY

Nóż ultrad źwiękowy z osprzętem i narzędziami wielokrotnego użytku

Lp. Asortyment Ilo ść Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

VAT % Warto ść brutto Producent

1. Generator noża ultradźwiękowego
Parametry: częstotliwość 23,5 kHz/ 47 kHz
w zestawie kabel sieciowy, przełącznik
nożny

  1 szt.

2. Hak laparoskopowy do noża
ultradźwiękowego z możliwością
podłączenia do diatermii, 5 mm, długi

 1 szt.

3. Przetwornik do sond z kablem, 5 mm 2 szt.

4. Adapter do czyszczenia 1 szt.

5. Klucz dynamometryczny do przetwornika
ultradźwiękowego

2 szt.

6. Nożyczki krótkie wygięte średnica 5 mm,
długość 340 mm, uchwyt pistoletowy, do
laparoskopii, z możliwością podłączenia do
diatermii

1 szt.

7. Nożyczki krótkie wygięte średnica 5 mm,
długość 190 mm, uchwyt w linii narzędzia,
do chirurgii otwartej, z możliwością
podłączenia do diatermii

2 szt.

8. Taca na instrumenty 2 szt.

9. Nożyczki długie wygięte, średnica 5 mm,
długość 450 mm, uchwyt pistoletowy, do
laparoskopii

1 szt.
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Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte
w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia:................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Nóż ultrad źwiękowy
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr

oferowany
TAK/NIE

 1. Moc wyjściowa- 100W TAK
 2. Częstotliwość pracy 23,5/ 47 kHz TAK
 3. Funkcja uruchamiania zaworu

wymiany dymu w insuflatorze
TAK

 4. Sterowanie poprzez przełącznik
nożny z dwoma przyciskami (jeden-
do aplikacji 100% mocy, drugi- do
aplikacji mocy ustawionej na
generatorze)

TAK

 5. Współpraca generatora i przetwornika
ultradźwiękowego z wielorazowymi,
autoklawowalnymi narzędziami do
zabiegów laparoskopowych i do
chirurgii klasycznej (otwartej)

TAK

 6. Generator wyposażony w moduł
komunikacyjny umożliwiający
komunikację urządzenia z centralnym
systemem/ siecią urządzeń
endoskopowych bloku operacyjnego

TAK

Wyposażenie
 7. Poz. 2- Hak laparoskopowy:
- dł. rob.- 330 mm;
- średnica: 5 mm;
- rodzaj uchwytu: uchwyt w linii

narzędzia;
- możliwość podłączenia do

diatermii;
- sterylizacja: autoklaw 134oC,

5 minut.

TAK

 8. Wielorazowe, autoklawowalne,
wygięte nożyczki do laparoskopii

TAK

 9. Poz. 6- Nożyczki wygięte
laparoskopowe:
- dł. rob.- 340 mm;
- średnica: 5 mm;

TAK
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- rodzaj uchwytu: pod katem 90o do
narzędzia, uchwyt pistoletowy;

- możliwość podłączenia do
diatermii;

- sterylizacja: autoklaw 134oC,
5 minut.

 10. Poz. 9- Nożyczki wygięte
laparoskopowe:
- dł. rob.- 450 mm;
- średnica: 5 mm;
- rodzaj uchwytu: pod katem 90o do

narzędzia, uchwyt pistoletowy;
- sterylizacja: autoklaw 134oC,

5 minut.

TAK

 11. Wielorazowe, autoklawowalne,
wygięte nożyczki do chirurgii
klasycznej

TAK

 12. Poz. 7- Nożyczki wygięte:
- dł. rob.- 190 mm;
- średnica: 5 mm;
- rodzaj uchwytu: uchwyt w linii

narzędzia;
- możliwość podłączenia do

diatermii;
- sterylizacja: autoklaw 134oC,

5 minut.

TAK

 13. Wielorazowy, autoklawowalny
przetwornik ultradźwiękowy z
kablem

TAK

 14. Wielorazowy, autoklawowalny klucz
dynamometryczny

TAK

 15. Wielorazowy, autoklawowalny
adapter do płukania narzędzi

TAK

 16. Wielorazowa autoklawowalna taca do
sterylizacji noża, przetwornika,
klucza

TAK

Dodatkowe
 17. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
 18. Certyfikat CE TAK
 19. Paszport techniczny TAK
 20. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK”
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.
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Oświadczam, iż urządzenie jest nowe, kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytku bez
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

                                                                                                                                                             …………………………………………..
                                                                                                                                                          Podpis

     (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:
SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu ..................... na dostawę noża ultradźwiękowego z osprzętem
i narzędziami wielokrotnego użytku.

ZGODNIE Z OFERT Ą Z DNIA ...
STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

§ 2

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane
za nieprawdziwe.

2. Przedmiotem umowy jest dostawa noża ultradźwiękowego z osprzętem i narzędziami
wielokrotnego użytku zgodnie z ofertą z dnia ................... stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy. Urządzenia medyczne dostarczone zostaną na Blok Operacyjny, mieszczący
się przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice, w terminie do 5 tygodni od daty
podpisania umowy transportem własnym Wykonawcy wraz z wniesieniem i zainstalowaniem
urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odbiór urządzeń potwierdzony zostanie
przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołem zdawczo- odbiorczym, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do umowy.

3. Urządzenia medyczne muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe,
kompletne, po zamontowaniu gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów, inwestycji,
dostosowane do istniejących instalacji, oznakowane, powinny posiadać instrukcję użytkowania,
gwarancję i dokumentację w języku polskim.
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4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego faxem lub telefonicznie
z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia urządzeń
medycznych do siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy i bez dodatkowej zapłaty dostarczyć
i zainstalować urządzenia medyczne, i przeprowadzić szkolenie personelu, o którym mowa  w §
5 umowy.

6. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 10 ust.1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy
przelewem na konto Wykonawcy w 36 równych miesięcznych ratach po ..................... zł brutto
(słownie: ....................................), płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od
miesiąca ........................................ Warunkiem zapłaty będzie dowód dostawy, potwierdzony
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. Za dzień zapłaty uważa się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad
jakościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze– od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin w dni robocze od chwili
rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5

1. Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić bez
odrębnego wynagrodzenia szkolenie personelu (20 osób) w obsłudze sprzętu.

2. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym
umiejętność obsługi i użytkowania sprzętu.

3. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia bez odrębnego wynagrodzenia,
w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, szkoleń specjalistycznych w wykorzystaniu
urządzenia (szkolenia lekarskie: 2 os.- ośrodek referencyjny w Polsce, 1 os.- ośrodek
referencyjny za granicą).

§ 6

1. Czas trwania gwarancji wynosi ………….. od momentu dostawy urządzenia medycznego do
siedziby Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo- odbiorczym, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Naprawy serwisowe wynikające z normalnego używania urządzenia medycznego w okresie
gwarancji, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez Wykonawcę
bezpłatnie. Wykonawca zobowiązany jest również w przypadku potrzeby wymienić
i zamontować uszkodzoną część na swój koszt. Czas usunięcia awarii strony ustalają na 48
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godzin w dni robocze od momentu pisemnego powiadomienia faxem pod nr tel. ..........................
przez Zamawiającego.

3. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć, na swój koszt, urządzenie zastępcze.

4. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania
awarii drogą telefoniczną, faksową pod nr .................... przez 24h/dobę.

5. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu Wykonawca zobowiązany
jest wymienić ten element na nowy na swój koszt.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilościach
i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, potwierdzonymi
stosownymi wpisami w paszport techniczny.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad;

c) w wysokości 0,3% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część
umowy za naruszenie zakazów określonych w § 13 umowy;

d) w wysokości 5% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część
umowy za niezrealizowanie obowiązku szkoleń lekarskich, o których mowa w § 5 ust. 3
umowy.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

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.

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu od umowy odstąpić.

§ 10

1. Zgodnie z Art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
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b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany numeru katalogowego producenta;
d) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie

przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) oraz
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani
ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z
2011 r. nr 112, poz. 654) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot
tworzący . Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę
sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za
rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności umowy przelewu
wierzytelności może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 14

Integralną częścią umowy jest:
- Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 do umowy;
- Opis przedmiotu zamówienia- parametry techniczne;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 15

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                         ZAMAWIAJĄCY


