
Ogbszenie nr 657841-N-2018 z dnia2018-12-18 r.

Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy: Dostawa aparatu USG

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoffinansowanego ze srodkow Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

0 zamowienie mog^ ubiegac si^ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,

ktorych dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore

b^dq realizowaly zamowienie, obejmuje spokcznq i zawodowq integracj^ osob b^d^cych

czlonkami grup spotecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez^cych do jednej lub wi^cej

kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatmdnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post^powania:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajqcych



Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajqcych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ post?powanie

oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz
z danymi do kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiaj^cymi z innych

panstw czlonkowskich Unii Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo

zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Gminny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

krajowy numer identyfikacyjny 7214053500000, ul. Jasienica 845 , 43385 Jasienica, woj.

sl^skie, panstwo Polska, tel. 33 815-32-83, e-mail sgzozjasienica@wp.pl, faks 33 815-32-83.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sgzozjasienica.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^dzen lub

formatow plikow, ktore nie 34 ogolnie dost?pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Inny (prosz? okreslic):

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieli dotyczy):

Podzial obowiqzkow mi?dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania

post^powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z

zamawiaj^cymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i wjakim zakresie za

przeprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie

b^dzie udzielane przez kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostafych zamawiaj^cych):



1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost^p do dokumentow z post^powania mozna

uzyskac pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych

warunkow zamowienia

Tak

www.bip.sgzozjasienica.pl

Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna

uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

post^powaniu w inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

post^powaniu w inny sposob:

Tak

Inny sposob:

za posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie lub za pomocq poslanca

Adres:

Samodzielny Gminny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatow

plikow, ktore nic s^ ogolnie dost^pne

Nie

Nieograniczony, petay, bezposredni i bezplatny dost?p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Dostawa aparatu USG

Numer referencyjny: SGZOZ/ZP. 1.2018

Przed wszcz^ciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Dostawy

11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^sciowych

Zamowienie podzielonejest na cz^sci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna sktadac w
odniesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iqcznie nast^pujijcych cz^sci lub grup
cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie

jednemu wykonawcy:

11.4) Krotki apis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dosta-w, uslug lub

robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) av/ przypadku partnersfrwa



innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamowieniajest dostawa aparatu USG na potrzeby

Zamawiaj^cego. Przedmiot zamowienia obejmuje: 1) dostawa sprz?tu wraz z wyposazeniem

do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiaj^cego, 2) montaz sprz?tu, 3) uruchomienie

sprz^tu, 4) szkolenie uzytkownikow w zakresie obslugi sprz^tu, 5) szkolenie personelu

technicznego w zakresie konserwacji, 6) co najmniej jedno dodatkowe szkolenie pracownikow,

w terminie pozniejszym, jezeli wyst^pi taka koniecznosc i zostanie ona zgloszona Wykonawcy

przez Zamawiajqcego., 7) zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach wskazanych w

umowie stanowi^cej zal^cznik nr 9 do SIWZ.

11.5) Glowny kod CPV: 33112200-0

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci

zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa

catkoyvita maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow najakich zostan^ udzielone

zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesi^cach: lub dniach: 21

lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia:



11.9) Informacje dodatkowe: Zamawiaj^cy nie przewiduje podzialu zamowienia na cz^sci i

skhdania w zwi^zku z tym ofert cz^sciowych. b) Zamawiaj^cy nie przewiduje zawarcia

umowy ramowej, c) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych, d)

Zamawiaj^cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obey ch - rozliczenia pomi^dzy

ZamawiaJ4cym, a przyszlym Wykonawc4 odbywac si^ b^d^ w zlotych polskich., e)

Zamawiaj^cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej, f) Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, g)

Zamawiaj^cy nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 obejmuj^cych aspekty

gospodarcze, srodowiskowe, spoleczne, zwi^zane z innowacyjnosci^ lub zatmdnieniem. h)

Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci przedstawienia informacji zawartych w ofercie w

postaci katalogu elektronicznego lub dol^czema katalogu elektronicznego do oferty, o ktorym

mowa w art. lOa ust. 2 ustawy. i) Zamawiaj^cy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych.

j) Zamawiaj^cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU

III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci

zawodowej, o ile wynika to z odr^bnych przepisow

Okreslenie wamnkow: Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

Ocen? spetnienia warunku Zamawiaj^cy przeprowadzi na podstawie zalqczonego do oferty

oswiadczenia (zal4cznik nr 2A do SIWZ).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

Ocen^ spelnienia warunku Zamawiaj^cy przeprowadzi na podstawie zalqczonego do oferty

oswiadczenia (za^cznik nr 2A do SIWZ).

Informacje dodatkowe

III. 1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: W celu oceny zdolnosci technicznej lub zawodowej wykonawcy,

zamawiaj^cy stawia minimalne warunki dotycz^ce: wiedzy i doswiadczenia - Wykonawca



winien wykazac: ze w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu skhdania ofert, a

jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonal nalezycie, co

najmniej dwie dostawy odpowiadaj^ce swoim rodzajem robotom stanowi^cym przedmiot

zamowienia tzn. dostawy aparatu USG, o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zl (slownie:

sto tysi^cy zlotych 00/100) brutto, kazda z dwoch dostaw; potencjalu technicznego -

Zamawiajqcy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie. Ocen^ spetnienia

warunku Zamawiaj^cy przeprowadzi na podstawie zat^czonego do oferty oswiadczenia

(za^cznik nr 2A do SIWZ).

Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu w post^powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci

przy realizacji zamowienia wraz z informacj^ o kwalifikacjach zawodowych lub

doswiadczeniu tych osob: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiaj^cy przewiduje nast^puj^ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCI^ W CELU

WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

post^powaniu

Tak



Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)

ustawy Pzp, 2) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz w przypadku gdy

wykonawca zamierza powierzyc wykonanie cz^sci zamowienia podwykonawcy,

zamawiaJ4cy z^da w odniesieniu do tych podmiotow dokumentu wymienionego w pkt. 1).

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o zamowienie dokument o ktorym

mowa w pkt. 1) sklada kazdy z wykonawcow sktodajqcych ofert? wspoln^.

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POST^POWANIU:

W celu potwierdzenia spelnienia warunkow w post^powaniu Zamawiaj^cy z^da: wykazu

dostaw wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu

skhdania ofert, ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

potwierdzaj^cy nalezyte wykonanie co najmniej dwoch dostaw odpowiadaj^cych swoim

rodzajem dostawie stanowi^cej przedmiot zamowienia, w ramach ktorej dostarczyl aparat o

wartosci min. 100.000,00 zl brutto kazda z dostaw, z podaniem ich wartosci, przedmiotu,

daty wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal^czenia

dowodow potwierdzaj^cych, ze dostawy te zostaty wykonane nalezycie (referencje lub inny

dokument o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26

lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiajqcy od

wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia Dz. U z 2016 poz. 1 126). Wzor



wykazu dostaw stanowi zal^cznik nr 7 do SWIZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PRQCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy z^da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje si^ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga si^ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si^ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej

Nie



Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostanq zaproszeni do udziatu w

post^powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lab dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa b^dzie zawarta:

Czy przewiduje si^ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej b^d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert

w formie katalogow elektronicznych:



Przewiduje si? pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidzianejestprzeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieogramczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b^di} przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si^ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajqce z opisu

przedmiotu zamowienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostanq udost^pnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej orazjaki b^dzie termin ich udost^pnienia:

Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob post^powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d4 warunki,

najakich wykonawcy b^dq mogli licytowac (minimalne wysokosci post^pien):

Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz^tu elektronicznego, rozwi^zan i specyfikacji

technicznych w zakresie pol^czen:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post4pien, zostan^ zakwalifikowani do

nast^pnego etapu:

Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie



CENA OFERTOWA 160,00

ODPOWIEDZIALNOSC ZA JAKOSC - wydluzenie okresu gwarancji |40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst?pnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi^zania stanowi^ce podstaw^ do skladania ofert, jezeli zamawiajqcy

przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym muszq

odpowiadac wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych

wysokosci post4pien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego

etapu:

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:



PROJEKT UMOWY UMOWA NR ........ Z DNIA ........... zawarta w dniu

w Jasienicy pomi^dzy: Samodzielnym Gmimiym Zakladem Opieki

Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 NIP 937-217-41-78 reprezentowanym przez:

Kierownika Jana Matuszka zwanym w dalszej cz^sci umowy ,,ZamawiaJ4cym", a

zwan^ w dalszej cz?sci umowy

,,Wykonawc4" Umow? zawarto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). § 1 PRZEDMIOT

UMOWY 1. Przedmiotem umowyjest dostawa aparatu USG (dalej ,,sprz?t" lub

,,urz4dzenie") na potrzeby Zamawiaj^cego. Wykonawca zobowi^zuje si? przeniesc na

Zamawiajqcego wtasnosc sprz?tu, a Zamawiaj^cy zobowiqzuje si? odebrac sprz^t oraz

zaplacic uzgodnion^ cen?. 2. Wykonawca w ramach Umowy zobowiqzuje si? w

szczegolnosci do: 1) dostawy sprz^tu wraz z wyposazeniem do miejsca wskazanego w

siedzibie Zamawiaj^cego, 2) montazu sprz^tu, 3) uruchomienia sprz^tu, 4) szkolenia

uzytkownikow w zakresie obslugi sprz^tu, 5) szkolenia personelu technicznego w zakresie

konserwacji, 6) co najmniej jednego dodatkowego szkolenia pracownikow, w terminie

pozniejszym, jezeli wyst^pi taka koniecznosc i zostanie ona zgloszona Wykonawcy przez

Zamawiaj^cego., 7) zapewnienia serwisu gwarancyjnego na wamnkach wskazanych w

umowie 3. Szczegolowa specyfikacja techniczna urz^dzenia okreslonajest w zal-^czniku nr

1, ktory stanowi integralnq cz^sc niniejszej umowy. Dostarczony sprz?t musi bye zgodny z

wymaganiami Zamawiaj^cego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia oraz ofercie Wykonawcy. 4. Wykonawca oswiadcza, ze urz^dzenie wraz z

osprz^temjest fabrycznie nowe, posiada wszelkie niezb^dne dokumenty. § 2 WARTOSC

UMOWY 1. Strony ustalaj^, ze wartosc umowy wynosi brutto: ............................. zl

(slownie: zlotych ..................... ..groszy 00/100). 2. Wartosc Umowy obejmuje

calkowitq naleznosc, jak^ Zamawiaj^cy zobowi^zany jest zaplacic za wykonanie

przedmiotu umowy. Cena obejmuje w szczegolnosci koszty i optaty zwiqzane z

dostarczeniem urzq^dzen, optaty za transport i ubezpieczenie urz^dzenia za granic^ i w kraju

do czasu przekazania go Zamawiaj^cemu, koszt odprawy celnej, do, zatadunek, wyladunek,

wniesienie urz^dzenia w miejsce wskazane przez Zamawiajqcego, instalacj?, szkolenie

personelu Zamawiajqcego, dokumentacj? niezb^dnq do normalnego uzytkowania,

konserwacji i naprawy urz^dzen, koszty zwi^zane z udzielon^ gwarancj^, w tym: darmowe

przegl^dy i czynnosci konserwacyjne. § 3 WARUNKI PLATNOSCI 1. Zamawiajqcy



zobowiqzuje si? do zaptaty za przedmiot umowy zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy. 2. Ptatnosc

zostanie dokonana na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30

dni od dnia otrzymania prawidlowo wypelnionej faktury, w formie przelewu, na rachunek

Wykonawcy okreslony w fakturze. 3. Podstawq do wystawienia fakturyjest obustronnie

podpisany bez zastrzezen Protokol Odbioru Koncowego na zasadach okreslonych w § 4 ust.

3. 4. Wykonawca nie moze dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej Umowy bez

pisemnej zgody Zamawiajqcego. 5. Za dzien zaplaty uwaza si? dzien obci^zenia rachunku

bankowego Zamawiaj^cego. § 4 WARUNKI I TERMIN REALIZACJI UMOWY 1.

Wykonawca zobowiqzuje si^ do zrealizowania przedmiotu Umowy w zakresie §1 ust. 2 pkt

1-5 , w terminach wczesniej ustalonych z osobq upowaznion^ przez Zamawiajqcego do

21dni od dnia zawarcia umowy. 2. Osobami upowaznionymi do realizacji Umowy 34: - ze

strony Zamawiajqcego: Jan Matuszek tel. 511137045 - ze strony Wykonawcy:

tel. ..................... 3. Podpisanie bez zastrzezen Protokotu

Odbioru Koncowego nast^pi po dokonaniu przez osoby upowaznione: a) odbioru

urz^dzenia potwierdzonego protokolem przekazania, b) odbioru prac instalacyjnych,

montazowych i uruchomienia urzqdzenia; c) przeprowadzenia szkolenia personelu

Zamawiaj^cego; d) dostarczenia petnej dokumentacji urz^dzenia, w tym dokumentu

gwarancji oraz dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, 5, 6. 4. Pelna dokumentacja

urzqdzenia musi bye sporz^dzona wj?zyku polskim i obejmuje: 1) instrukcj? obslugi, w

wersji papierowej i elektronicznej zawierajqc4 co najmniej: dane dotycz4ce identyfikacji

sprz?tu (nazwa, typ, producent urz4dzenia), informacje dotyczqce przechowywania i

transportu sprz^tu, uruchomienia sprz^tu, informacje dotycz^ce samego sprz^tu (warunki

pracy sprz?tu, opis techniczny), informacje dotycz^ce utrzymania w ruchu, w tym

konserwacji sprz?tu, informacje dotycz^ce post^powania w sytuacjach awaryjnych, 2)

skrocon^ instrukcj? obslugi i BHP w formie zalaminowanej, 3) ulotki wj?zyku polskim

zawieraj^ce wszystkie niezb?dne dla bezposredniego uzytkownika informacje, 4) kopie

dokumentow wraz z tlumaczeniem w przypadku oryginalu wj^zyku obcym: certyfikaty CE

oraz deklaracje zgodnosci - wystawione przez producenta, 5) wpis do Rejestru Wyrobow

Medycznych (zgodnie z ustaw^ z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z

2017, poz. 211 z pozn. zm.), 6) kart? gwarancyjn^ wj?zyku polskim, 7) paszport

techniczny. 5. Wykonawca zobowi^zanyjest dot^czyc do urz^dzenia wykaz podmiotow

upowaznionych przez wytworc? lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania



czynnosci, ktore zgodnie z instrukcj4 uzywania urz^dzenia nie mog4 bye wykonane

bezposrednio przez uzytkownika, a dotycz^ fachowej instalacji, okresowej konserwacji,

okresowej lub doraznej obslugi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub

doraznych przeglqdow, regulacji, kalibracji, wzorcowan, sprawdzen lub kontroli

bezpieczenstwa, wedle wskazan wytworcy, importera lub dystrybutora wprowadzaJ4cego do

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Wykonawca zobowi^zany jest dotqczyc

do urz^dzenia, ktore dla prawidlowego i bezpiecznego dziatania wymaga specjalnych cz^sci

zamiennych, cz?sci zuzywalnych lub materialow eksploatacyjnych okreslonych przez

wytworc? wyrobu, wykaz dostawcow takich cz^sci i materialow, okreslony przez

wytworc?, importera lub dystrybutora wprowadzaj^cego do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. 7. ZamawiaJ4cy zastrzega sobie prawo niedokonania odbioru

przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia m.in. niezgodnosci urz^dzenia z opisem

zamowienia, w tym np. dostarczenia urz^dzenia zlej jakosci, niekompletnego lub

zawieraj^cego inne wady lub usterki, i nie ponosi z tego tytulu konsekwencji finansowych.

Nieprzyj^cie urz^dzenia lub braki w zakresie wymaganych dokumentow zostan^

odnotowane w Protokole Odbioru Koncowego ze wskazaniem istniej^cych brakow oraz

wyznaczeniem dodatkowego terminu na dostaw^ urz^dzenia wolnego od wad lub usuni^cie

innych brakow. W przypadku koniecznosci montazu, instalacji, uruchomienia urz^dzenia

oraz przeprowadzenia szkolenia Protokoit Odbioru Koncowego zostanie podpisany po

zakonczeniu bez uwag wszystkich czynnosci. 8. Jezeli dostawa calosci lub cz^sci

przedmiotu zamowienia zostanie dokonana przez Wykonawc? za posrednictwem osob

trzecich Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci za pozostawiony najego terenie sprz^t

do czasu dokonania odbiorow urz^dzenia. 9. Wykonawca oswiadcza, ze urz^dzenie, spetaia

wszelkie wymaganiajakosciowe i normy obowi^zuj^ce dla tego rodzaju urz^dzen oraz

wymogi przewidziane obowi^zujqcymi przepisami, w tym w szczegolnosci zostato

wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, jest oznakowane znakiem CE

oraz posiada deklaracje zgodnosci. 10. Wykonawcajest zobowiqzany przeprowadzic

instruktaz pracownikow w zakresie konserwacji i drobnych napraw, zakonczonego

wystawieniem certyfikatu z przeprowadzonego instruktazu uprawniaJ4cego do

wykonywania drobnych napraw oraz konserwacji po okresie gwarancji. 11. W ramach

realizacji niniejszej umowy Wykonawcajest zobowi^zany przeprowadzic minimum 2



szkolenia ( w dwoch roznych terminach) personelu ( 4 osob) w zakresie obslugi urz^dzenia

w siedzibie Zamawiaj^cego. 12. Z czynnosci opisanych w ust. 10 i 11 powyzej zostanq

sporz^dzone protokoty zawierajqce listy osob przeszkolonych, podpisane przez

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiaj^cego, a takze osoby uczestnicz^ce

w szkoleniach. §5. PODWYKONAWCY Wykonawca oswiadcza, ze dostaw^ stanowiqc^

przedmiot Umowy wykona samodzielnie, tj. bez udzialu podwykonawcow/ wykona przy

udziale podwykonawcow ..........................................................*). §6.

GWARANCJA 1. Wykonawca udziela gwarancjijakosci oraz funkcjonalnosci urz4dzenia,

na potwierdzenie czego przekaze Zamawiaj^cemu dokument gwarancji. 2. Wykonawca

oswiadcza, ze dostarczone urz^dzenie zostalo dopuszczone do obrotu na rynku polskim i

posiada wymagane prawem dokumenty stwierdzaj^ce dopuszczenie do obrotu. 3.

Wykonawca udzieli Zamawiaj^cemu ..... miesi?cy gwarancji na sprz?t, liczony od daty

podpisania bez zastrzezen Protokolu Odbioru Koncowego. W przypadku, gdy producent

urz^dzen przewiduje termin gwarancji dluzszy niz zaoferowany w ofercie, obowi^zuje

termin gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Termin gwarancji

nie biegnie w czasie dokonywania napraw gwarancyjnych, tj. od dnia zlecenia do dnia

nast^pnego po zakonczeniu naprawy. Czas obowiqzywania gwarancji wydtuza si? o czas

naprawy bez koniecznosci podpisywania aneksu do umowy. 4. Gwarancja nie maze

ograniczac praw Zamawiajqcego do: 1) przenoszenia urz^dzenia zwi^zanego ze zmian^

miejscajego wykorzystania, 2) dysponowania zakupionym sprz^tem, w razie sprzedazy lub

innej formy przekazania sprz^tu, gwarancja przechodzi na nowego w-tasciciela. 5.

Wykonawca zobowi^zuje si? w okresie gwarancji, do: 1) wykonywania bezplatnych,

wymaganych przez producenta sprz^tu przegl4d6w wraz z wymian^ niezb?dnych

materiatow i cz?sci eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta - minimum jeden

raz w roku. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynnosci obslugowe dokonane w okresie

gwarancyjnym zostan^ odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej

sprz^tu i paszporcie technicznym. Terminy przegl^dow b^d^ ustalane z przedstawicielem

Zamawiaj^cego, 2) wymiany elementu na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego

samego elementu, 3) wymiany urzqdzenia na nowe w przypadku ujawnienia si? wady w

okresie gwarancji, powodujqcej koniecznosc dokonania istotnych napraw urz^dzenia, tj. w

sytuacji, gdy wartosc naprawy przekracza 40% wartosci urz^dzenia. 6. Wykonawca

zobowi^zuje si^ przy staple do naprawy urz^dzenia na nast^puj^cych zasadach: -czas reakcji



serwisu do 48 godzin w dni robocze (od poniedzialku do pi^tku z wy^czeniem dni

ustawowo wolnych od pracy), - czas naprawy do 3 dni roboczych a w przypadku

koniecznosci sprowadzenia cz?sci zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych (od

poniedzialku do pi^tku z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zgloszenie

koniecznosci naprawy moze nast^pic telefonicznie z niezwlocznym potwierdzeniem poczt^

elektroniczn^, za posrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. 7. W razie uchybienia w/w

terminowi przyst^pienia do naprawy urz^dzenia, Zamawiaj^cy uprawniony b^dzie do

zlecenia wykonania naprawy innemu autoryzowanemu podmiotowi, na koszt i ryzyko

Wykonawcy, nie trac^c uprawnien z tytutu gwarancji (r^kojmi), niezaleznie od pozostatych

uprawnien Zamawiajqcego okreslonych w Umowie. 8. W przypadku, gdy czas awarii

liczony od momentu zgtoszenia przekroczy 10 dni roboczych Wykonawca dostarczy

urzqdzenie zast^pcze o nie gorszych parametrach. W przypadku dostarczenia urz^dzenia

zast^pczego Zamawiajqcy nie naliczy kar umownych. 9. Jezeli w okresie gwarancji zostan^

stwierdzone wady w urz^dzeniu, uniemozliwiajqcejego prawidlowe funkcjonowanie, wady

niemozliwe do usuni^cia lub niezgodnosc z opisem urz^dzenia przedstawionym w ofercie

przez Wykonawc?, Wykonawca zobowiqzuje si? do j ego nieodplatnej wymiany na

pelnowartosciowy w terminie 21 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. 10. 0

stwierdzonych wadach Zamawiaj^cy niezwlocznie zawiadomi Wykonawc? telefonicznie z

niezwlocznym potwierdzeniem pocztq elektroniczn^, za posrednictwem faxu, poczt^

elektroniczn^ lub tradycyjn^. W przypadku zawiadomienia w formie tradycyjnej termin

zgloszenia b?dzie liczony od momentu otrzymania zawiadomienia. 11. Reklamacje

(zgtoszenia o wadzie) Zamawiajqcego b?d4 rozpatrzone przez Wykonawc? niezwlocznie, tj.

nie pozniej niz w ci^gu 3 dni roboczych, od daty otrzymania od Zamawiaj^cego

zawiadomienia, w sposob okreslony powyzej. 12. W przypadku przewidywanego czasu

oczekiwania na wymian? urz^dzenia, po ujawnieniu wad, na nowe, dluzszego niz 3 dni

robocze, Wykonawcajest zobowiqzany dostarczyc Zamawiaj^cemu na czas wymiany

urz^dzenie zast^pcze o parametrach nie gorszych niz urz^dzenie podlegaj^ce wymianie. W

przypadku, gdy urz^dzenie jest niesprawne zastosowanie ma ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. W razie, gdy dana usterka/wada urz^dzenia w okresie udzielonej gwarancji b?dzie

naprawiana wi?cej niz 3 razy, Zamawiaj^cemu b?dzie przystugiwac uprawnienie do

wymiany danego elementu na taki sam nowy, w ramach wynagrodzenia umownego, o

ktorym mowa § 2 ust. 1 Umowy. 14. Koszty swiadczenia serwisu gwarancyjnego, wszelkie



koszty zwi^zane z wykonywaniem obowi^zkow gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 15. W

przypadku sprzecznosci zapisow Umowy z zapisami warunkow gwarancji zastosowanie

majq zapisy Umowy. 16. Napraw gwarancyjnych dokonywac b^dzie autoryzowany serwis.

17. Zamawiaj^cemu przyslugujq uprawnienia z tytulu r^kojmi niezaleznie od uprawnien z

tytutu gwarancji. Strony rozszerzaj^ okres r^kojmi na czas udzielonej gwarancji. Termin

zakonczenia r^kojmi za wady jest rowny terminowi zakonczenia gwarancji jakosci. 18.

Przed zakonczeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiqzany jest przeprowadzic

przegl^d koncz^cy okres gwarancji oraz wydac pisemne orzeczenie o stanie technicznym

urz^dzenia. 19. Wykonawca gwarantuje dost^pnosc cz?sci zamiennych urz^dzenia przez

minimum 10 lat od daty podpisania bez zastrzezen Protokolu Odbioru Koncowego. §7.

KARY UMOWNE Strony ustanawiaj^ odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie zobowi^zan Umowy w formie kar umownych w nast^puj^cych przypadkach i

wysokosciach: 1. Wykonawca, w razie niedostarczenia urz4dzenia w terminie okreslonym

w §4 ust. 1 Umowy lub nieprzeprowadzenia czynnosci w terminie, o ktorym mowa w §4

ust. 14, zaptaci Zamawiaj^cemu kar? umownq w wysokosci 0,5 % wartosci brutto Umowy,

za kazdy dzien zwloki. 2. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kar^ umown^ w wysokosci

10% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 2 pkt. 1 Umowy, gdy Wykonawca odst^pi od

Umowy z wlasnej winy. 3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar^ umown4 w wysokosci

10% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 2 pkt. 1 Umowy, gdy Zamawiaj^cy odst^pi od

Umowy z winy Wykonawcy. 4. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar^ umown^ za

zwlok? w przyst4pieniu do naprawy lub przekroczenie terminy naprawy urzqdzenia w

stosunku do terminow okreslonych w § 6 ust. 6 w wysokosci 0,2% wartosci urzqdzenia

okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwloki. 5. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego w przypadku, gdy suma kar umownych nie

pokrywa powstalej szkody. 6. Postanowienie wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu

b?dzie stosowane odpowiednio w przypadku wyrzqdzenia przez wadliwe urzqdzenie szkody

na osobie trzeciej. 7. Za szkody powstate z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na

zasadach ogolnych zawartych w Kodeksie Cywilnym. 8. Zamawiaj^cy moze potr^cic kar?

umown^ z wierzytelnosci Wykonawcy. § 8. ODST^PIENIE OD UMOWY 1. Odst^pienie

od Umowy przez Zamawiaj^cego moze nastqpicjednostronnie w terminie 30 dni od dnia, w

ktorym Zamawiaj^cy dowiedzial si? o podstawie odst^pienia: -w przypadku dostarczenia

przez Wykonawc? urz^dzenia zlej jakosci, niezgodnie z umow^ lub ze zwlok^, -jezeli



Wykonawca odmowi dostarczenia urz^dzenia Zamawiaj^cemu zjakiejkolwiek przyczyny,

-w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia

umowy Zamawiaj^cy moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powzi?cia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym wypadku postanowienia o karze

umownej nie maj^ zastosowania, -w przypadku odmowy usuni^cia wad lub usterek w

okresie gwarancji i r^kojmi, -w przypadku powtarzaj^cego si^ opozniania w dokonywania

napraw gwarancyjnych, -w przypadku odmowy dostarczenia urz^dzenia zast^pczego lub

wymiany urz^dzenia na nowe w okolicznosciach, o ktorych mowa w Umowie. 2.

Wykonawca moze odst^pic od umowy w przypadku niedokonania zaplaty przez

Zamawiajqcego pomimo dwukrotnego wezwania. 3. Odst^pienie wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci. § 9. ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKOD^ Wykonawca

odpowiada za szkody powstale podczas transportu i w zwiqzku z nieprawidtowym

dzialaniem urz4dzen na podstawie ogolnie obowi^zuj^cych przepisow prawa. Ponadto

Wykonawca odpowiada za szkody powstale podczas nieprawidlowego sktadowania

urz^dzen na podstawie przepisow powszechnie obowi^zuj^cych. §10. ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci. 2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 muszq bye dokonywane

z zachowaniem przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych. 3. Dopuszcza si$

mozliwosc zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w

nast^puj^cym zakresie: a. ograniczenia zakresu zamowienia obj^tego niniejsz^ umow^ w

przypadku stwierdzenia braku koniecznosci wykonywania cz^sci zamowienia, b. zmiany

stawki VAT, wynikaj4cej ze zmiany przepisow prawa powszechnie obowic^zujqcego z

zastrzezeniem, ze wartosc brutto pozostaje bez zmian, c. gdy Zamawiaj^cy stwierdzi, iz

realizacja cz^sci zamowienia nie lezy w interesie publicznym. 4. Dopuszcza si^ mozliwosc

zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie

dotycz^cym zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn nie lez^cych po stronie

Wykonawcy. 5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 jest ztozenie

wniosku przez stron? inicjuj^c^ zamian? zawieraj^cego: opis propozycji zmian,

uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow zmian, jezeli zmiana b^dzie miata wplyw na

wynagrodzenie Wykonawcy. §11. ZAKAZ CESJI 1. Wykonawca zobowiqzuje si^ do

niedokonywania cesji wierzytelnosci przysluguj^cych mu wzgl^dem Zamawiaj^cego, bez



uprzedniej zgody Zamawiaj^cego oraz zasad przewidzianych w ustawie o dziatalnosci

leczniczej. 2. Zaniechanie przez Wykonawc^ spetnienia obowi^zku, o ktoiym mowa w

zdaniu pierwszym b^dzie skutkowalo niewaznosci^ dokonanej cesji wierzytelnosci. 3. W

przypadku wyst^pieniajakiejkolwiek szkody w zwi^zku z nieprawidlowo dokonanq cesj^

wierzytelnosci, Zamawiaj^cemu b^dzie przyslugiwac prawo do dochodzenia od

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych. § 12. SILA WYZSZA 1. Strony nie 34

odpowiedzialne za naruszenie obowi4zk6w wynikaj^cych z Umowy w przypadku, gdy

wyt^cznq przyczyn^ naruszeniajest dziahnie sily wyzszej. 2. Przez sil? wyzsz^ rozumie si?

zdarzenie bqdz pol^czenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od Stron, ktore

zasadniczo utrudniaj^ lub uniemozliwiaj^ wykonywanie zobowi^zan danej Strony

wynikaj^cych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mogta przewidziec ani im zapobiec lub

przezwyci^zyc poprzez dzialanie z dochowaniem nalezytej starannosci. 3. W przypadku

zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sify wyzszej, zobowi4zanajest

poinformowac drug4 Strong na pismie o wyst^pieniu sily wyzszej, ze wskazaniem

przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikaj^cych z Umowy

obowi^zkow z powodu dzialania sify wyzszej. §13. POSTANOWIENIA KONCOWE 1.

Wszelkie za^czniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowi^jej integraln^ cz^sc.

2. Adresy Stron podane na wst^pie 54 ich adresami do korespondencji. Strony zobowiqzuj^

si? do bezzwlocznego informowania na pismie o wszelkich zmianach adresow do

korespondencji, pod rygorem skutecznego dor^czania korespondencji na ostatnio podany

adres Strony. 3. Wszelkie ewentualne spory powsta-te na tie niniejszej Umowy lub w

zwi^zku z niq, jesli nie zostan^ zalatwione polubownie, b^d^ rozstrzygane przez s^d

wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego. 4. W sprawach nieuregulowanych Umow4

zastosowanie maj^ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 14. Umowa zostala

sporz^dzona w trzechjednobrzmiqcych egzemplarzachjeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajqcego. WYKONAWCA ZAMAWIAJ4CY

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia przez Wykonawc?, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:



IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si^ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci. 2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 musz^ bye dokonywane z

zachowaniem przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych. 3. Dopuszcza si^ mozliwosc

zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w nast^puj^cym

zakresie: a. ograniczenia zakresu zamowienia obj^tego niniejsz^ umow^ w przypadku

stwierdzenia braku koniecznosci wykonywania cz^sci zamowienia, b. zmiany stawki VAT,

wynikaj^cej ze zmiany przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego z zastrzezeniem, ze

wartosc brutto pozostaje bez zmian, c. gdy Zamawiaj^cy stwierdzi, iz realizacja cz?sci

zamowienia nie lezy w interesie publicznym. 4. Dopuszcza si? mozliwosc zmiany ustalen

niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie dotycz^cym zmiany

terminu realizacji umowy z przyczyn nie lez^cych po stronie Wykonawcy. 5. Warunkiem

dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strong inicjujqcq

zamian? zawieraj^cego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow zmian,

jezeli zmiana b?dzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu:

Data: 2019-01-03, godzina: 09:30,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskazac powody:

J^zyk lubj^zyki, wjakich mog^ bye sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu



w post^powamu

> Oferty nalezy skladac wj^zyku polskim

IV.6.3) Termin zwi^zania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje si^ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, w

przypadku nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegaj^cych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone

na sHnansowanie calosci lub cz^sci zamowienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si^ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki

sluz^ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore

zamawiajqcy zamierzal przeznaczyc na sfmansowanie calosci lub cz^sci zamowienia, nic

zostaty mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

'-•ft

IEROWNIK
,(^n[nnego Zaklajlti Opieki Zdrowotne
/^wJasieni^

Matuszek


