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Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są:  

Okresowa kontrola densytometru i sensytometru Pracowni RTG. 

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:  

50 42 10 00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego 

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 25.10.2014 

r. 

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania 

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z 

przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 

2013 r., poz. 907 j.t.). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w 

złotych kwoty 14.000 euro. 

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu 

Ofert”. 

Ofertę należy przygotować na formularzu „FORULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”.  

Rozdział V. Związanie ofertą 

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

Rozdział VI Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 

kryterium – cena – 100% 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100  

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, 
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- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w 

formie drogą elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net .pl 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu 

Ofert jest Jolanta Krowicka tel. (32) 621 95 45. 

 

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 

2. Wzór umowy – Załącznik nr 2. 
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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca: 

Dane Wykonawcy……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Siedziba Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax/mail :……………………………… 

 

Prosimy o odpowiedź do dnia 08.10.2014 r. do godziny 10.00  

 

OFERTA CENOWA 

dotyczy: okresowej kontroli densytometru i sensytometru Pracowni RTG 

Ceny jednostkowe obowiązujące przez okres zawarcia umowy za wykonanie okresowej kontroli 

densytometru i sensytometru Pracowni RTG znajdujących się w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o.  

     

Okresowa kontrola densytometru i 

sensytometru Pracowni RTG 

Cena jedn. 

netto 

Cena jedn. 

brutto 

Ilość kontroli 

w okresie 

zawarcia 

umowy 

Wartość brutto 

Sprawdzenie densytometru 

 

   

1 

 

Sprawdzenie sensytometru   1  
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RAZEM  

 

Słownie wartość brutto: ……………………………….. złotych. 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych 

warunkach konkursu ofert.  

3. Oświadczamy, że sprawdzenie urządzeń sensytometru i densytometru odbędzie się zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 18.02.2011 r (Dz.U. z 2013 r., poz. 1015) i 

obejmować będzie pełną ekspertyzę przydatności tych urządzeń do wykonywania testów  

podstawowych, w tym kartę wzorcowania. 

4. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

Prosimy o odpowiedź do dnia 08.10.2014 r. do godziny 10.00  
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Załącznik Nr 2 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta dnia ........................2014 r. w Świętochłowicach 

 

pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, 

NIP: 627 16 69 770, KRS: 0000426290 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 

Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

…………………….. 

reprezentowaną przez: 

…………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

§1 

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na okresową 

kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.), zgodnie z ofertą z 

dnia ......................................, stanowiącą załącznik do umowy. 
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§ 2 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do wykonania: 

Usługi okresowej kontroli densytometru i sensytometru Pracowni RTG w okresie od dnia podpisania 

umowy, tj. …………...2014 r. do 25.10.2014 r. zwane dalej usługą lub przeglądem. 

2. Integralną część umowy stanową Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert stanowiące załącznik nr 1  

oraz oferta Wykonawcy wraz z cennikiem usług stanowiąca załącznik nr 2.  

3. Szacunkowa wartość umowy określona została na kwotę: ……………………….. zł brutto (słownie: 

………….. złotych). 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania usługi oraz, że 

wykona ją z najwyższą starannością zgodnie z wymogami producenta i obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

§ 3 

1. Wykonawca dokonuje realizacji zamówienia na podstawie zgłoszenia (zawiadomienia) 

telefonicznego na nr ………………… lub kom. ……………..ze strony Zamawiającego przy 

zastosowaniu terminu reagowania dla usługi:  

-  wykonania  przeglądu -  do 4 dni.  

2.Wykonawca usługi objęte umową wykonuje przy użyciu własnych narzędzi i materiałów w siedzibie 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie w razie potrzeby odpowiednie 

pomieszczenia do wykonania usług.  

4. Zamawiający jest zobowiązany potwierdzić pod względem formalnym i merytorycznym 

dokumentację przeglądu, przedstawioną przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca każdorazowo potwierdza przegląd wpisem w książce paszportowej.  

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie za czynności objęte umową obejmuje: 

a) Stawkę zryczałtowaną obejmującą dojazd wraz z wszystkimi innymi kosztami zgodnie z 

zaoferowaną ceną za okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG (załącznik 

nr 2). 

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów przeglądów z przyczyn 

finansowych.  
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§ 5 

1. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustala, że faktury za wykonanie przeglądów 

wystawiane będą każdorazowo po wykonaniu konkretnego przeglądu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę w terminie 30 dni licząc od daty 

wystawienia faktury.  

3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Faktura VAT wskazana w ust. 2 w opisie musi zawierać numer umowy, do której zostaje       

wystawiona. 
 

§ 6 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od dnia  …………..2014 r. do dnia 25.10.2014 r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia bez podania przyczyn ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

§ 7 

Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub 

pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i 

związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób 

trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie 

zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w 

szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. 

Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie może udzielić 

upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej 

pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe 

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane 

zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy bezpośrednio do 

Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie 
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w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, 

może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto 

wskazanej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego 

obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto 

wskazanej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego 

obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 

§ 9 

1.  Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10 

Integralną częścią umowy jest: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy  

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


