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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO 

(art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 

 

1.  Przedmiot zamówienia:  

Sprzedaż, dostawa i montaż zestawu urologicznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu, NL/2015/202. 

2. Szczegółowe warunki zamówienia (formularz ofertowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy) stanowią 
załączniki do niniejszego ogłoszenia. 
 

Siedziba Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu 
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Strona internetowa: www.e-szpital.eu 

Adres e-mail: spzoz@zdrowie-kk.pl  

 

Przekazanie dokumentów może nastąpić również drogą elektroniczną. 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest: – Katarzyna Strzelecka; adres e-mail: 
kstrzelecka@e-szpital.eu; tel. 77 40 62 506, w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:30 - 14:00. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5. Dostawa nastąpi w ciągu ….. dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą 
elektroniczną e-mail. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się faksem.  
Pytania należy kierować na adres podany w pkt 2.  

7. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

8. Przygotowanie oferty: 

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez 
pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym. Zamawiający nie dopuszcza  składania oferty i dokumentów               
w formie elektronicznej; 
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 
c) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa; 
d) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego; 
e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami 
(załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach; 
f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę; 
g) Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta. 
9. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Kancelaria – parter  

do dnia 18.12.2015r. do godz. 08:00  

Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 

mailto:spzoz@zdrowie-kk.pl
mailto:kstrzelecka@e-szpital.eu
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Sprzedaż, dostawa i montaż zestawu urologicznego dla potrzeb SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu,  

NL/2015/202 

Nie otwierać przed 18.12.2015r.  godz. 08:00. 

Opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
dnia 18.12.2015r. godz. 08:10 

 

10. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia. 
 

11. Kryteria oceny ofert: cena – 100% 

najniższa oferowana cena brutto : cena badanej oferty brutto x 100% x 100 pkt 

 

12. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:  

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert); 
b) Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia); 
c) Wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia); 
d) Wzór umowy powinien zawierać adnotację: „akceptujemy bez zastrzeżeń” wraz z podpisem osoby upoważnionej. 
e) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika                 
z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy; 
e) Ulotka oferowanego przedmiotu zamówienia. 
 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1; 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2; 

3. Wzór umowy - załącznik nr 3. 
 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń: ……………….   

  

 

 
…………………………………………………                                                   ………………………………….……… 
                        podpis osoby                                                                                                   podpis Kierownika Zamawiającego 
               prowadzącej postępowanie 
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załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

I. DANE WYKONAWCY 

Nazwa: .......................................................................................................................................................... 

Siedziba: ………….........................................................  

Województwo: ……………………………….........……… 

Adres poczty elektronicznej: .........................................  

Strona internetowa: ....................................................... 

Numer telefonu: .............................................................  

Numer faksu: ................................................................. 

 

II. PRZEDMIOT OFERTY 

Oferta dotyczy postępowania prowadzonego w trybie do 30.000 
euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.): 

NL/2015/202 

Ogłoszonego przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej             
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn - Koźle 

Pod nazwą: Sprzedaż, dostawa i montaż zestawu urologicznego 
dla potrzeb SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu 

 

III. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

Lp. Rodzaj / nazwa Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka  
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+VAT 

1. Zestaw urologiczny 1  ……… zł ……… zł ……… % ……… zł 

Razem: ……… zł x ……… zł 

Razem słownie wartość netto: …………………………………………………………………………………… 

Razem słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………….. 

 

IV.TERMINY 

Oświadczam, że: 

1) Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.  

2) Termin dostawy zestawu ………dni (nie dłuższy niż …….. dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy; 

3) Okres gwarancji na urządzenia ……. miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące) liczony od daty bezusterkowego 
protokolarnego przekazania sprzętu po technicznym uruchomieniu. 
4)  Bezpłatne przeglądy będą wykonywane przez okres ......... miesięcy (nie krótszy niż 24 miesięcy); 

5) Działania gwarancyjne będą podejmowane w ciągu ……… godzin (nie dłużej niż 72 godzin) od zgłoszenia usterki; 
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V. OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM  

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
1. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................  
zakres odpowiedzialności .………………………............... 
2. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................ 
zakres odpowiedzialności .………………………............... 
 

Oświadczenie dotyczące postanowień niniejszego ogłoszenia: 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu                             
o zamówieniu. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczamy, że załączone do niniejszego ogłoszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz istotne dla stron 
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały przeze przez nas zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  
4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zastrzeżenie wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inne informacje wykonawcy:  

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

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
..................................... dnia …….........                                ……………………………………………………………………… 

podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 
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załącznik nr 2 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Sprzedaż, dostawa i montaż zestawu urologicznego dla potrzeb SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu 

Lp. Parametr wymagany Warunek Graniczny 
Parametr oferowany 

(podać,  
opisać/potwierdzić) 

Nazwa oferowanego urządzenia / Producent / Typ:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sprzęt fabrycznie nowy (wszystkie elementy), rok produkcji 2015: ……………………………………………… 

1. Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 Tak  

2. RESEKTOSKOP BIPOLARNY – 1 komplet Tak  

2.1. 

Optyka cystoskopowa oparta na systemie 
soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, 
średnica 4mm, dł. 300mm, autoklawowalna. 
Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR 
lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację 
optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w 
centralnych sterylizatorniach 

Tak  

2.2. 
Element pracujący resektoskopu, aktywny, 
bipolarny, uchwyty na palce zamknięte 

Tak  

2.3. 

Płaszcz resektoskopu rozmiar 26Fr., przepływowy, 
obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i 
wewnętrznego, końcówka ceramiczna ukośna, 
mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego 
obrotowe, z 2 przyłączami LUER-lock i kranikami – 
1 sztuka 

Tak  

2.4. 
Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 
24/26Fr. – 1 sztuka 

Tak  

2.5. 
Pętla tnąca, bipolarna, kompatybilna z płaszczem 
resektoskopowym 24/26Fr. – 6 sztuk 

Tak  

2.6. 
Elektroda, bipolarna, kulka, kompatybilna z 
płaszczem resektoskopowym 24/26Fr. – 6 sztuk 

Tak  

3. URETERORENOSKOP – 1 komplet Tak  

3.1. 
Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza 
ureterorenoskopu 

Tak  

3.2. 

Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku 
dystalnym nie większy niż 9,5 Fr. z końcówką 
dystalną o rozmiarze nie większym niż 8 Fr. 
umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie 
ureterorenoskopu 

Tak  

3.3. 
Jedno łagodne przejście powiększające obwód 
płaszcza do rozmiaru nie większego niż 12Fr. 

Tak  

3.4. Kąt patrzenia ureterorenoskopu - 6° Tak  

3.5. Długość 430mm Tak  

3.6. Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze min. 6Fr. Tak  

3.7. 

2 boczne przyłącza do odsysania i płukania 
osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, 
jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór 
do precyzyjnej regulacji przepływu 

Tak  

3.8. 

Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu 
wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania 
instrumentów mechanicznych, cewników, drutów 
prowadzących, sond litotryptora oraz włókien 
laserowych 

Tak  
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3.9. 
Dren płuczący z igłami, jednorazowy kompatybliny 
z pompą typu UROPUMP firmy Karl Storz 
Endoskope – 20 szt. 

Tak  

4. INNE   

4.1. 
Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje 
obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i na 
nośnikach cyfrowych (np. CD.ROM) 

Tak  

   4.2. 
Okres gwarancji min. 24 miesięcy od daty 
bezusterkowego protokolarnego przekazania 
urządzenia po technicznym uruchomieniu 

Tak  

4.3. 
Przeprowadzenie szkolenia personelu (w cenie 
oferty), w zakresie obsługi w siedzibie 
Zamawiającego 

Tak  

4.4. 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań 
gwarancyjnych w ciągu max 48 godzin od 
zgłoszenia awarii, wszelkie naprawy powinny się 
odbywać w siedzibie Zamawiającego, chyba, że 
naprawa jest na tyle skomplikowana, że nie może 
się odbyć w miejscu instalacji 

Tak  

4.5. 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
bezpłatnych przeglądów przez okres gwarancji, 
liczonych od daty bezusterkowego protokolarnego 
przekazania sprzętu, przy czym ostatni przegląd 
powinien odbyć się na miesiąc przed zakończeniem 
ww. okresu, przeglądy powinny się odbywać 
zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie 
rzadziej niż raz na 12 miesięcy 

Tak (jeśli są wymagane)  

4.6. 

Oferowany sprzęt winien być kompletny i po 
zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez 
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (z 
wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych) 

Tak  

4.7. 
Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa 
certyfikaty 

Tak  

Niespełnienie któregokolwiek z parametru skutkuje odrzuceniem oferty. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 

Karnego, potwierdzam/-y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

................................. dnia …….........                                 ……………………………………………………………………… 
podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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załącznik nr 3 

WZÓR UMOWY  nr ……………………… 
 
 
zawarta  dnia ……………...2015r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. 24 
Kwietnia 5, zarejestrowanym NIP 749-179-03-04, Regon 000314661, wpisaną do rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 
Opolu, pod numerem KRS 0000004757, 
reprezentowanym przez Dyrektora  -  Pana Marka Staszewskiego  
zwanym dalej Zamawiającym   

a 

………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
reprezentowanym przez ……………………..  - …………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
 
W związku z zakończeniem postępowania nr: NL/2015/202 prowadzonego w trybie przewidzianym w 
„Regulaminie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 
euro” obowiązującym u Zamawiającego mając na uwadze art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych i dokonany przez Zamawiającego wybór oferty    w w/w postępowaniu, Strony zawierają 
umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Warunki realizacji przedmiotu umowy            

1. Przedmiot umowy stanowi dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu na warunkach 
zgodnych z ofertą ……………..z dnia ………………..., obejmująca "Sprzedaż, dostawę i montaż zestawu 
urologicznego wraz z dowozem do lokalizacji: ul. Roosevelta 2 w Kędzierzynie – Koźlu, Blok Operacyjny." 
2. Szczegółowy opis,  ilości przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.  
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny do należytego 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że: 
a/ sprzęt objęty umową  jest  fabrycznie nowy (dotyczy jedynie sprzętu fabrycznie nowego); 
b/ sprzęt stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami 
osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia, 
6. Wykonawca dołączy przy dostawie aktualne aprobaty techniczne dla wszystkich dostarczanych produktów. 
7. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami technicznymi. Na  
potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych i jakościowych dostarczonego sprzętu, Wykonawca załączy do 
dokumentu dostawy stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. 
8. Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do zapewnienia :  
a/ w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz  napraw wymaganych i zalecanych przez 
producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, 
b/ przedłużenia gwarancji o każdą konieczność zatrzymania przedmiotu zamówienia w serwisie celem naprawy 
ponad 48 godz. 
c/ przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego, 
d/ sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 72 godziny. 
e/ usuwania awarii  sprzętu do 48 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego   
9. Towar dostarczony zostanie w odpowiednich opakowaniach zapewniających prawidłowe warunki transportu, 
które posiada oznaczenie CE . 
10. Termin i warunki dostawy określone zostały szczegółowo w załączniku do umowy. 
11. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 
wyznaczonym terminie. 
12. Zamawiający upoważnia Katarzynę Strzelecką do kontaktu z Wykonawcą, i uzgadniania szczegółów dostawy. 
Dane kontaktowe osoby upoważnionej: tel. 77 40 62 506, kstrzelecka@e-szpital.eu  

mailto:kstrzelecka@e-szpital.eu
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13.Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność  w 
wyznaczonym  przez Zamawiającego miejscu tj. Blok Operacyjny ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn Koźle. 
14. Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej w języku polskim (karty gwarancyjnej, paszportu technicznego i 
inne, jeżeli są wymagane). Wykonanie przedmiotu umowy strony potwierdzają w protokole zdawczo-odbiorczym. 
15. Wykonawca nie ma prawa zakładać kodów serwisowych/administracyjnych uniemożliwiających serwisowanie 
urządzenia po okresie gwarancji serwisowi innemu niż autoryzowany. 
16. Bez względu na to, w jaki sposób realizowana jest dostawa (transportem własnym czy za pośrednictwem 
firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z wniesieniem. 
17. W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu w ramach podpisanej umowy z firmą 
kurierską.   
18. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w § 2 Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej 
w terminie (zakup zastępczy). 
19. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość 
umowy o wielkość tego zakupu. 
20. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu 
poniesioną szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką 
Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą 
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku                              z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten 
zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do 
zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia 
zastępczego. Zakup zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 za okres liczony 
od dnia dostawy wymaganej zgodnie § 2 do dnia zakupu zastępczego.   
21. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcom, bez zgody 
Zamawiającego. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.  
 

§ 2 
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia …………………..    

 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie: 
● netto w kwocie: …………………., słownie: ………………………………………………………., 
● brutto (wraz z VAT) w kwocie: ………………, słownie: ………………………………………. zł. 
2. Oferowana cena wykonania przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,                                    
a w szczególności: 

a/ całkowity koszt transportu sprzętu medycznego, 
b/ podatki (za wyjątkiem podatku VAT), ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić 
przy realizacji przedmiotu zamówienia, bezpłatne przeglądy gwarancyjne, dojazdy, koszt roboczogodziny, 
koszt części zamiennych                        w okresie gwarancji oraz usuwanie awarii. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 przelewem na konto 
Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury 
jest bezusterkowy odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego potwierdzony w protokole zdawczo-
odbiorczym. 
4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do faktury obustronnie podpisany druk przyjęcia dostawy. 
6. Dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 

§ 4 
Reklamacje, gwarancja i rękojmia 

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia  Zamawiający 
powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
daty ich stwierdzenia. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego i usunięcia wady w terminie do 5 dni 
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roboczych od daty jej otrzymania.  
3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku dostawy towaru wadliwego, dostawy towaru niezgodnego z umową 
lub zamówieniem  w szczególności dostawy produktu, który nie będzie spełniał podstawowych parametrów 
technicznych oraz dostawy towaru w niewłaściwych lub uszkodzonych  opakowaniach, do wymiany tego towaru 
na zgodny z zamówieniem i umową, wolnym od wad na koszt własny w terminie określonym w ust. 2. 
4. W przypadku niedostarczenia produktu wolnego od wad w wyżej określonym terminie lub ponownego 
dostarczenia wadliwego asortymentu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. Odstąpienie to 
traktowane będzie jako zawinione przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż 
gwarancja producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.  
6. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 
7. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu, o 
którym mowa w § 1 ust. 14  bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas 
obejmujący konieczne naprawy.  
8. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy w tym również szkody powstałe w wyniku wad dostarczonego produktu. 
9. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, 
potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej wraz z rozszerzeniem            o odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem 
niniejszej umowy, na kwotę 50.000 zł. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów 
potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.   
 

§ 5 
Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru 
niezgodnego z umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym 
opakowaniu  w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia,  
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w umowie obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi i 
gwarancji w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
2. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w 
przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 
3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone 
przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
5. Kary za opóźnienie mogą być dochodzone również w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy. 
  

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących  przypadkach:  

a/ nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania lub nie należytego wykonywania  przedmiotu umowy 
b/ jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, albo 
też w ogóle nie rozpocznie jej realizacji, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej 
wykonania, albo do rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od 
umowy. 
c/ w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie  mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się 

nieprawdziwe. 
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości            o tych okolicznościach. 
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  
4. W przypadkach odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy. 
5. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.  
 

§ 7 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu. 
2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 
upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności, nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o 
dokonania zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie wraz z odpisem aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru.  
3. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności: 

a) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
technologicznych                          i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie 
prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia; 
b) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, zmiany 
układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących 
zmiany celu i istoty umowy;  

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
właściwych przepisów szczególnych. 

§ 9 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, to pozostałe zapisy pozostają w mocy, a 
strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części. 

 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
       
     
 
                    WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

 

 

 

 

 

Załączniki : 
1. Oferta Wykonawcy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  

 


