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Wałbrzych, dnia 14.10.2019r.
DZPZ-530-Zp/50/PN-48/19
ZMIANA TREŚCI SIWZ
„Dostawa: myjni endoskopów, odczynników, klisz do mammografii, pokrowca na aparaturę,
zarękawka, kieszeni jednokomorowej, taśmy samoprzylepnej, paski do pomiaru glukozy,
naklejki samoprzylepne„ - Zp/50/PN-48/19
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ (pakiet
nr 3).
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – pakiet nr 1 po zmianie otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 1
Myjnia endoskopów giętkich dwustanowiskowa

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ

Myjnia endoskopów giętkich
dwustanowiskowa

szt.

1

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

2.
Razem:

Myjnia-Dezynfektor na dwa endoskopy lub dwie myjnie jednostanowiskowe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Wymagane parametry i funkcje
Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i
dezynfekcji endoskopów giętkich posiadanych przez pracownię (GIF 2TH180
HQ190 Q165, CF H185 Q165, PCF190, GFUCT180, TJF Q180V), myjnia musi
być wyposażona w komplet przyłączy do w/w endoskopów
Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim
Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni,
umożliwiających ułożenie sondy endoskopu
System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu
niezależnych konektorów
Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w
myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych
Równoczesna kontrola szczelności endoskopów podczas każdego etapu procesu
mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.
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8
9
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11

12
13
14

1
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Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne
odprowadzenie oparów
Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV lub
ekwiwalentny system
Samodezynfekcja myjni
Współpraca z posiadanymi wideo endoskopami (podane w punkcie 1) oraz
system monitorująco-raportującym (posiadanym przez pracownię) zawierający
identyfikację personelu, aparatu i myjni, generujący wydruk potwierdzający
prawidłowość przeprowadzonego procesu, lub wbudowany / dołączony do myjni
system raportujący z danymi jak wyżej
Obudowa komory ze stali kwasoodpornej
Zgodność myjni z dyrektywą EN ISO 15883
Gwarancja minimum 24 miesiące
Wymagane standardy gwarancji
Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia
telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, polegających na ustaleniu
zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu
usunięcia uszkodzenia - w ciągu najdalej 2 dni roboczych.
Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie
wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym
samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z
medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach
medycznych.
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2. Przedmiot zamówienia po zmianie otrzymuje brzmienie:
I. Przedmiot zamówienia
„Dostawa: myjni endoskopów, odczynników, klisz do mammografii, pokrowca na aparaturę,
zarękawka, kieszeni jednokomorowej, taśmy samoprzylepnej, paski do pomiaru glukozy,
naklejki samoprzylepne„
Liczba pakietów – 6
Pakiet nr 1 – myjnia endoskopów giętkich dwustanowiskowa
Pakiet nr 2 – odczynniki oraz przeciwciała do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z odpłatną
dzierżawą aparatu do barwienia
Pakiet nr 3 – filmy-klisze do mammografii do drukarki laserowej Carestream Dry View 5950
Pakiet nr 4 – pokrowiec na aparaturę, zarękawek, kieszeń jednokomorowa, taśma samoprzylepna
Pakiet nr 5 – Paski do pomiaru glukozy do aparatu ACCU CHEK PERFORMA
Pakiet nr 6 – Naklejki samoprzylepne bez nadruku
Główny kod CPV : 33100000-1 – urządzenia medyczne
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1 – 33168000-5 myjnia do endoskopów
Pakiet nr 2 – 33696500-0 odczynniki laboratoryjne
Pakiet nr 3 – 32354100-0 klisza radiologiczna
Pakiet nr 4 – 33162200-5 przyrządy używane na salach operacyjnych
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Pakiet nr 5 – 33694000-1 czynniki diagnostyczne
Pakiet nr 6 – 33198000-4 szpitalne wyroby papierowe
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej jako: SIWZ).
Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Projekt umowy stanowią załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące akceptacji projektu umowy stanowi załącznik nr 7.
Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl stanowi załącznik nr 8.
Zamawiający może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1Pzp.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – maksymalna ilość pakietów na które
zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 6 pakietów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający informuje, że komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku
opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi
przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych
standardów.
Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania Jakością ».
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:



administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu
inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda
Sokołowskiego jest Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 6489696;
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Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa: myjni endoskopów,
odczynników, klisz do mammografii, pokrowca na aparaturę, zarękawka, kieszeni
jednokomorowej, taśmy samoprzylepnej, paski do pomiaru glukozy, naklejki samoprzylepne„ nr Zp/50/PN-48/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada :
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Załącznik nr 3d do SIWZ dotyczy pakietu nr 1 otrzymuje brzmienie
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UMOWA Nr .....................
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS
0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
a
……………………………………….....
.................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
..................................................................
§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na «Dostawy
odczynników laboratoryjnych do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów w zakresie
mikrobiologii” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu
………….. r., nr ogłoszenia ……………….
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części
umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest:
1) dzierżawa dzierżawą aparatu do barwienia (pakiet nr 2)
2) dostawa, zainstalowanie i uruchomienie aparatu wyszczególnionego w pkt 1 oraz
przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi zgodnie z ofertą przetargową
Wykonawcy z dnia ........................., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, spełnia warunki określone w „Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia”.
3.Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego urządzenia, potwierdzoną wymaganymi
Certyfikatami.
§3
1.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 własnym
transportem i na własny koszt oraz zainstalowanie go w Zakładzie Patomorfologii Pracownia
Immunohistochemiczna – w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.
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2.Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia wszystkich pracowników pracowni
mikrobiologii w Zakładzie Patomorfologii Pracownia Immunohistochemiczna w zakresie obsługi
dostarczonego urządzenia w terminie 30 dni od daty dostawy urządzenia, wg harmonogramu
ustalonego przez kierownika laboratorium w zakresie umożliwiającym samodzielną pracę przy w/w
urządzeniu. Wykonawca dołączy również aktualną listę z nazwiskami i telefonami pracowników
serwisowych oraz ich godzinami pracy, a także wszelkimi numerami telefonów kontaktowych
potrzebnych do sprawnej realizacji umowy.
3.Wykonawca zapewnia gwarancję i bezpłatny serwis dzierżawionego analizatora wraz z
oprzyrządowaniem w okresie trwania niniejszej umowy oraz bezpłatne przeglądy techniczne wraz z
niezbędnymi do przeglądu częściami zamiennymi raz w roku .
4.Wykonawca zapewni uruchamianie wstawianego urządzenia w taki sposób, aby nie kolidowało to z
bieżącą pracą laboratorium i pracowni.
5. W przypadku awarii aparatu do barwienia Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w ciągu
24 godz. od zgłoszenia awarii lub wstawienie analizatora zastępczego do czasu jej usunięcia lub
zapewni i sfinansuje wykonanie badań w innej placówce do czasu usunięcia awarii.
6. Jeżeli aparat do barwienia nie jest urządzeniem wolnostojącym lub samojezdnym, a do
prawidłowej eksploatacji oraz bezpieczeństwa obsługującego powinien on stać na blacie, stole lub
szafce – Wykonawca dostarcza potrzebne akcesoria.
.
§4

1. Strony ustalają łączną wartość umowy na kwotę ..............zł netto (słownie:……….) + VAT w
należnej wysokości za dzierżawę urządzenia, miesięcznie na kwotę ..............zł netto
(słownie:……….) + VAT
2. Ceny wyszczególnione w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy.
3. Czynsz dzierżawny za dzierżawę urządzenia wyszczególnionego w § 2 ust.1 pkt.2 umowy, płatny
będzie miesięcznie – w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
4.Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen
jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP - ..............................................................
6.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości
ustawowej.
7.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w
trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.
§5
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Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
§6
1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1 % wartości wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w §4 ust 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia w dostawie urządzenia ;
10 % wartości wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w §4 ust 1 umowy – w przypadku
rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w §4 ust 1 umowy – w przypadku rozwiązania
umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1
4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego
wynagrodzenia.

§9
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ......... do dnia ..................... (24 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3.W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen o których mowa w § 2 ust. 1 tylko i wyłącznie w ściśle
uzasadnionych przypadkach, tj:
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. poz. 2177);
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- zmiany stawek podatku od towarów i usług.
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) o pracowniczych
planach kapitałowych.
Jeżeli w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
§ 10
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:
- Kodeksu Cywilnego
- Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1986).
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania
umowy z zachowaniem tych standardów.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

egzemplarzach,

WYKONAWCA

dwa

egzemplarze

dla

ZAMAWIAJĄCY

4. XIII. Miejsce i termin składania ofert – otrzymuje brzmienie
Oferty można składać na platformazakupowa.pl - w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godziny 09:00
5. XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert- otrzymuje brzmienie
1)
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (Biblioteka), Szpitala
w dniu 31.10.2019 r. o godz. 09:15
2)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

8

ISO 9001

sfinansowanie zamówienia.
4)

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert na
platformazakupowa.pl
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