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Wałbrzych, 27.06.2018 r.
DZPZ-530-Zp/45/PN-37/18

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych
wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki
ogólnej moczu wraz z zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie
podł
podłą
analizatorów
do tej sieci – Zp/45/PN-37/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia tre
treść Załącznika nr 3 – projekt umowy poprzez usunięcie
usuni
zdublowanego zapisu w § 5 oraz usuwa § 10. Dodatkowo w tabeli dot. rozmazów mikroskopowych
dodaje tabelę taką jak w Tak. 5 b.
1. Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:
UMOWA Nr……………
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
pomi
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą
siedzib w Wałbrzychu przy ul.
Sokołowskiego 4,, wpisanym do rejestru stowarzyszeń
stowarzysze i innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd
S Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej,
Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we WrocławiuWrocławiu pod numerem KRS
0000046016
zwanym w treści
ci umowy „Zamawiaj
„Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
a
……………………………………….....
.................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
„Wykonawc
reprezentowanym przez:
..................................................................
§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie
rozstrzygni cie przetargu nieograniczonego na
„kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą
dzier
ą aparatów w zakresi
zakresie
biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu wraz z
zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie
podł czenie analizatorów do tej sieci”
ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego
Urz dowego Unii Europejskiej w dniu …………
………….. r., nr
ogłoszenia ……………….
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
zał cznikami stanowi
stanowią integralne części
umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest:
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1/ kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń, wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt.2 umowy,
2/ dzierżawa
awa analizatorów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii i analizy
ogólnej moczu i OB:
a/ zintegrowany analizator biochemiczno-immunologiczny–
biochemiczno
szt.2
b/ analizatory RKZ z oksymetrią
oksymetri - szt.2
c/ analizator kompaktowy dwumodułowy połączony
poł czony podajnikiem próbek szt. 1 lub analizator
hematologiczny 5 Diff z automatycznymi podajnikami próbekpróbek szt. 2/
d/ aparat lub przystawka do wykonywania i barwienia rozmazów mikroskopowychmikroskopowych szt. 1
e/ aparat do automatycznego odczytu OB. – szt. 1
f/ analizator koagulologiczny automatyczny - szt.2.
g/ automatyczny analizator do ogólnej analizy moczu oraz cyfrowej analizy osadu moczu – szt. 1
+ analizator back-up szt. 1
3/ zainstalowanie informatycznej sieci laboratoryjnej do obsługi pracowni analitycznych i
pracowni mikrobiologicznej wraz z oprogramowaniem współpracującym
współpracuj cym z siecią
sieci informatyczną
Zamawiającego oraz podłączenie
czenie wszystkich aparatów, będących
b
przedmiotem
miotem przetargu do sieci LIS
i analizatorów mikrobiologicznych szt. 2, które nie są
s przedmiotem przetargu.
4/ dostawa , zainstalowanie i uruchomienie analizatorów wyszczególnionych w pkt 2 oraz
przeszkolenie pracowników
- zgodnie z ofertą przetargowąą z dnia ……….., stanowiącą
stanowi
integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iżż przedmiot umowy, spełnia warunki okre
określone
lone w „Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia”.
3.Wykonawca
Wykonawca gwarantuje najwyższą
najwy
jakość dostarczanych odczynników laboratoryjnych oraz
or
materiałów eksploatacyjnych i urządzeń,
urz
potwierdzoną wymaganymi Certyfikatami.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje
zuje się dostarcza
dostarczać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt.1 –
sukcesywnie na podstawie zamówień
zamówie składanych przez Zamawiającego
cego faksem lub telef
telefonicznie,
w ilościach podanych każdorazowo
żdorazowo przez Zamawiaj
Zamawiającego.
cego. Odbiór towaru jest potwierdzeniem
złożenia zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje
zuje się realizować
realizowa dostawy w terminie nie przekraczającym
przekraczają
3 dni od daty
złożenia zamówienia.
3. Przedmiot umowy dostarczany
dostarczan będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, w opakowaniach
zabezpieczających
cych przed uszkodzeniem mechanicznym, termicznym itp.w warunkach zgodnych z
warunkami przechowywania, określonymi
okre lonymi przez producenta na opakowaniach jednostkowych, a
ponadto spełniających
cych warunki okre
określone w ust. 5.
4. Wydanie przedmiotu umowy następować
nast
będzie
dzie w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala
w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
5. Wykonawca zapewnia przechowywanie odczynników laboratoryjnych w hurtowni i transport w
odpowiednim
ednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach – zgodnie z zaleceniami producenta.
Opakowania jednostkowe i zbiorcze oznaczone będą
b
zgodnie z Polskimi Normami. Wykonawca
dostarczy ulotkę w języku
zyku polskim z pierwsz
pierwszą partią odczynników i po każdej
ka
zmianie
nowelizacyjnej.
6. Wykonawca wraz z odczynnikami laboratoryjnymi dostarczy Zamawiającemu
Zamawiaj
instrukcj ich
instrukcję
magazynowania i przechowywania w j. polskim.
7. Wykonawca zapewnia termin ważności
wa
dostarczonych odczynników – co najmniej 6 miesięcy,
miesi
liczony od daty realizacji
ji dostawy z wyjątkiem
wyj tkiem krwi kontrolnej, która jest produkowana w
określonych
lonych cyklach i ma krótszy termin wa
ważności
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8. Wykonawca przekażee Zamawiaj
Zamawiającemu w terminie max. dwóch miesięcy
cy od podpisania umowy
aktualne karty charakterystyk odczynników będących
b
przedmiotem
dmiotem umowy w formie pisemnej i na
płycie CD.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje
zuje się do dostawy urządzeń,
urz
, o których mowa w § 2 ust.1 pkt.2 własnym
transportem i na własny koszt oraz zainstalowania ich w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
Zamawiającego – w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca wraz
raz z zainstalowaniem urządzeń,
urz
, o których mowa w § 2 ust.1 pkt.2 zobowi
zobowiązuje się
do zainstalowania w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego
Zamawiaj
– informatycznej sieci
laboratoryjnej wraz z oprogramowaniem współpracującym
współpracuj cym z programem szpitalnym i po
podłączy do
tej sieci wszystkie analizatory na swój koszt–
koszt zgodnie z wymogami określonymi
lonymi w pakiecie nr 6 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Ostateczne uruchomienie systemu
informatycznego winno nastąpić
nastąpi w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązuje
zuje się do bezpłatnego przeszkolenia wszystkich pracowników Zakładu
Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego
Zamawiaj
w zakresie obsługi
dostarczonych urządzeń
urz
oraz
laboratoryjnej sieci informatycznej wraz z oprogramowaniem – w terminie 3 miesięcy od daty
zawarcia umowy, wg harmonogramu ustalonego przez kierownika laboratorium w zakresie
umożliwiającym
samodzieln pracę przy w/w
samodzielną
urządzeniach
dzeniach i laboratoryjnej sieci
informatycznej.
Wykonawca dołączy
czy również aktualn
aktualną listę z nazwiskami i telefonami inżynierów
ynierów serwisowych,
opiekującymi się poszczególnymi analizatorami oraz siecią
sieci informatycznąą wraz z ich godzinami
pracy, a takżee wszelkimi numerami telefonów kontaktowych potrzebnych do sprawnej realizacji
umowy.
3. Wykonawca zapewnia gwarancję
gwarancj i bezpłatny serwis dzierżawionych
awionych analizatorów oraz
laboratoryjnej sieci informatycznej wraz z oprogramowaniem, obejmujący
obejmujący również
równie bezpłatną
wymianę części
ci zamiennych i innych akcesoriów nie wymienionych w specyfikacjach do
poszczególnych pakietów jako części
cz
zużywalne
ywalne w okresie trwania niniejszej umowy oraz
bezpłatne przeglądy
dy techniczne wraz z bezpłatn
bezpłatną wymianą niezbędnych
dnych do przegl
przeglądu części
zamiennych i akcesoriów raz w roku, a dla laboratoryjnej sieci informatycznej co 6 miesięcy.
miesi
4. W przypadku awarii laboratoryjnej sieci informatycznej i oprogramowania , o której mowa ust. 2,
Wykonawca zobowiązany
zany jest do usuni
usunięcia usterki w ciągu
gu 12 godz. od zgłoszenia awarii.
5. Wykonawca zapewnia uruchamianie wstawianych urządzeń
urz
oraz sieci LIS w taki
t
sposób, aby nie
kolidowało to z bieżącą pracą laboratorium.
6. Wykonawca zobowiązany
zany jest do wykonania przedmiotu umowy w taki sposób, aby zapewni
zapewnić
Zamawiającemu
cemu bezkolizyjną wymianę informatycznej sieci laboratoryjnej, zabezpieczenie i
przeniesienie wszelkich
lkich danych dotyczących
dotycz
badań laboratoryjnych z ostatnich 9 lat, a ponadto,
aby ewentualna przerwa w pracy analizatorów w laboratorium nie trwała dłużej
dłużej niż
ni 12 godzin.
7. Wykonawca zobowiązuje
zuje się do bezpłatnej konserwacji i czyszczenia zainstalowanych urz
urządzeń
klimatyzacyjnych 2 x w roku kalendarzowym.
8. Wykonawca zobowiązuje
zuje się do wymiany ka
każdego
dego z analizatorów wyszczególnionych w § 2 ust.1
pkt. 2 na nowszy model, bez zmiany czynszu dzierżawnego,
dzier
jeżeli
eli w okresie obowiązywania
obowi
umowy pojawi się on w ofercie Wykonawcy, a Zamawiający wystąpi
pi do Wykonawcy z takim
wnioskiem, uzasadniającym
cym wymian
wymianę.
9. W przypadku gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy zmieni numery katalogowe odczynników,
ich nazwę lub konfekcjonowanie – Zamawiający przyjmie taką zmianę pod warunkiem,
warun
że jest ona
podyktowana troską Wykonawcy o stałe podnoszenie jako
jakości
ci oferowanych produktów z
zachowaniem wynegocjowanych cen netto.
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10. W przypadku jeżeli
eli Wykonawca nie uwzgl
uwzględnił
dnił w ofercie wszystkich odczynników
laboratoryjnych bądź materiałów eksploata
eksploatacyjnych
cyjnych do analizatorów wyszczególnionych w § 2 ust.1
pkt. 2 (asortyment i ilość)
ść) – niezbędnych
dnych do wykonania przez Zamawiającego
Zamawiają
ilości badań
podanych w SIWZ – wówczas Wykonawca zobowiązany
zobowi zany jest do nieodpłatnego dostarczenia
Zamawiającemu, na jego żądanie, brakujących odczynników bądź materiałów eksploatacyjnych, w
terminie określonym
lonym w § 3 ust.2 umowy.
11. W przypadku awarii analizatora głównego i/lub zastępczego
zast
- dostawca zobowiązuje
zobowi
się do
usunięcia awarii najpóźniej
niej do 12 godzin, lub zapewni analizator zzastępczy
ępczy na czas trwania
naprawy lub zapewni i sfinansuje wykonanie badań
bada w innej placówce do czasu usuni
usunięcia awarii.
12. Analizator lub analizatory, które będą
b
wskazane jako te, na których możliwa
żliwa jest analiza płynów
dializacyjnych i roztworów wodnych muszą
musz posiadać stosowne aplikacje do wykonywania
oznaczeń w takim materiale ,określone
,okre lone przez producenta danego analizatora w instrukcji obsługi do
niego, bądź na osobnym certyfikacie.
13. Jeżeli
eli przetarg wygra inna firma ni
niż dotychczas zaopatrująca
ca laboratorium w aaparaturę i
odczynniki, to firma wygrywająca
wygrywaj
przetarg musi porozumieć się z firmą ustępuj
ustępującą co do sposobu
wymiany aparatury na swojąą tak, aby praca diagnostyczna laboratorium nie została przerwana.
§5
1. Łączna wartość umowy wyniesie : ………….netto zł (słow
(słownie:
nie: ) + podatek VAT w należnej
nale
wysokości: w tym:
1/ za dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urz
urządzeń,
wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt.1 umowy: ………..netto zł (słownie: ) + podatek VAT w należnej
nale
wysokości,
2/ za dzierżawę urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust.1 pkt.2 umowy
umowy: ………….netto
………….
zł (słownie:)+
podatek VAT w należnej
nej wysokości,
wysokoś
3/ za zainstalowanie informatycznej sieci laboratoryjnej wraz z oprogramowaniem współpracującym
współpracuj
z informatycznym programem szpitalnym: …….netto zł (słownie:) + podatek VAT w należnej
nale
wysokości.
2. Ceny podane w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje stałość
stało
cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie
przetargowej, o której mowa w § 2 ust. 1 – w okresie obowiązywania umowy..
4. Zamawiający
cy dopuszcza zmian
zmianę cen o których mowa w § 2 ust. 1 tylko i wyłącznie
wył
w ściśle
uzasadnionych przypadkach, tj:
- zmiany wysokości
ci minimalnego wynagrodzenia za pracę
prac albo wysokości
ści minimalnej stawki
godzinowej,
dzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
pa dziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 1747) ;
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składkii na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- zmiany stawek podatku od towarów i usług.
Jeżeli w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc
Wykonawcę.
5. Zamawiający
cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielko
wielkości
ci zamówienia, za
zaś Wykonawca
wyraża na to zgodę oraz oś
oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego
cego nie bbędzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
6. Strony ustalają, żee zapłata za dostaw
dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych nast
następować
będzie
dzie w terminie 60 dni od daty dor
doręczenia
czenia oryginału faktury do siedziby Zamawiającego,
Zamawiaj
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, wystawionej w języku
j zyku polskim.
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7. Czynsz dzierżawny
awny za dzierżaw
dzierżawę urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust.1 pkt.2 i 3 umowy, płatny
będzie miesięcznie – w terminie
termin do ostatniego dnia każdego miesiąca
ca , na podstawie faktury.
8. Jako datę zapłaty przyjmuje si
się datę złożenia
enia polecenia przelewu przez Zamawiaj
Zamawiającego w jego
banku.
9. W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
10. Zwłoka Zamawiającego
cego w zapłacie powyżej
powy ej 180 dni od daty wystawienia faktury uprawnia
Wykonawcę do wstrzymania dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych, ale nie
uprawnia Wykonawcy do wycofania dzierżawionych
dzier awionych analizatorów z eksploatacji.
11. Za dostarczony przedmiot
iot umowy Wykonawca będzie
b dzie wystawiał faktury w języku polskim według
cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania
post
przetargowego.
12. Wykonawca oświadcza, żee jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP - ..............................................................
...................................................
13. Wykonawca nie możee przenieść wierzytelności wynikającej
cej z niniejszej umowy na stron
stronę trzecią w
trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
14. Zamawiający
cy dopuszcza możliwo
możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.
§6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem
wzgl
Zamawiającego z tytułu rękojmi
ękojmi za wady, je
jeżeli
przedmiot umowy posiada wadę
wad zmniejszającą jego wartość lub użyteczność
yteczność lub jeżeli został
wydany w stanie niepełnym.
2. Reklamacje dotyczące
ce jakości,
jako
ilości,
ci, asortymentu, odczynników, dostarczenia towaru
niepełnowartościowego
ciowego lub uszkodzonego bbędą składane przez Zamawiającego
ącego telefonicznie lub
faksem w terminie 15 dni od daty otrzymania faktury.
3. W razie nie uwzględnienia
dnienia reklamacji przez Wykonawcę,
Wykonawc
Zamawiaj
wiający może żądać
przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy
wła
organ.
4. Jeżeli
eli reklamacja zamawiają
zamawiającego okaże się uzasadniona, wówczas koszty związane
zwi
z
przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
§7
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........................ do dnia .....................
(36 miesięcy).
2.Umowa może zostać rozwiązana
ązana w każdym
ka
czasie za zgodą stron.
3.W przypadku nienależytego
ytego wykonania postanowień
postanowie niniejszej umowy prz
przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności
kompletno ci realizacji zamówienia Zamawiaj
Zamawiający może
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
§8
Wykonawca zobowiązany
zany jest do naprawienia szkody wyrz
wyrządzonej
dzonej Zamawiaj
Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego
ytego wykonania niniejszej umowy.
§9
1. Wykonawca zobowiązany
zany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego
Zamawiającego kar umownych
w wysokości:
a) 1 % wartości
ci niewykonanej dostawydostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bie
bieżącej towaru ;
b) 10 % wartości
ci umowy – w przypadku rozwiązania
zania umowy przez Wykonawcę
Wykonawc bądź przez
Zamawiającego
cego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany
zany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysoko
wysokości 10%
wartości
ci niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania
zania umowy przez Zamawiającego
Zamawiaj
bądź
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
Zamawiaj
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3. Zamawiającemu
cemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego
cego kary umowne, o których mowa w § 9 pkt.1
§ 10
1.Zamawiający przewiduje możliwo
żliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
2.Zamawiający
cy zastrzega sobie prawo do rozwi
rozwiązania
zania umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu, pod
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają
rygorem nieważności.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą
niniejsz umowę mają zastosowanie przepisy:
1)Kodeksu Cywilnego
2)Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień
Zamówie Publicznych (tekstt jedn. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).
2. Wykonawca oświadcza, żee zapoznał się
si ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania
Jakości
ci w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje
zobowi zuje się
si do realizowania
umowy z zachowaniem tych standardów.
standardó
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień
postanowie niniejszej umowy strony poddaj
poddają
rozstrzygnięciu Sądu
du powszechnego wła
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono
dzono w trzech jednobrzmi
jednobrzmiących
cych
Zamawiającego,
cego, jeden dla Wykonawcy.

egzemplarzach,

WYKONAWCA
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1. Tabela 5c po zmianie otrzymuje brzmienie:

Lp

Nazwa parametru i
nazwa handlowa
odczynnika oraz numer
katalogowy

1.

Rozmazy mikroskopowe

Prognozowana
ilość
oznaczeń

Cena 1
Cena 1
Cena 1
rozmaz
rozmaz
opakowania
Netto PLN Brutto PLN Netto PLN

Cena 1
opakowania
Brutto PLN

6 000

Wartość oferty
na 1 rok

Odczynniki
Materiały zużywalne
Koszt dzierżawy
Razem:

Wartość oferty
na 3 lata

Odczynniki
Materiały zużywalne
Koszt dzierżawy
Razem:

PLN netto

PLN Brutto

PLN netto

PLN Brutto
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Wartość
na 3 lata
Netto
PLN

Wartość na
3 lata
Brutto
PLN

