Wałbrzych, dnia 03.02.2020r.
DZPZ-530-Zp/1/PN-1/20
ZMIANA TREŚCI SIWZ
„Dostawa Mikroskopu operacyjnego do zabiegów neurochirurgicznych” - Zp/1/PN-1/20
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść SIWZ.

1. XIII. Miejsce i termin składania ofert otrzymuje brzmienie:
Oferty można składać na platformazakupowa.pl - w terminie do dnia 20.02.2020 r. do godziny
09:30
2. XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w w Sali konferencyjnej przy Sekretariacie
dniu 20.02.2020 r. o godz. 10:00

2)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3)

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

4)

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

3.

XVI. Ocena ofert pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60 %

2.

Ogniskowa w zakresie min 225 do 600 mm realizowana jednym
obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym
zakresie
Ogniskowa 225-600 mm - 0 pkt.
Ogniskowa powyżej 600 mm - 6 pkt

3.

4.

6%

Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face
to face i operatora głównego uchylny w min. 0-1500 , okulary
szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji
operatora w zakresie min. +5/-5 D
Zakres 0-1500 - 0 pkt.
Zakres powyżej 1500 - 4 pkt.

4%

Zintegrowana kamera 3 CMOS full HD lub lepsza, nie
wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana
w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na
wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do
podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie
ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze

2%

1

systemy video. Sygnał z kamery min. 1080p.
Rozdzielczość 1920x1080 - 0 pkt.
Rozdzielczość powyżej 1920x1080 - 2 pkt.

5.

Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji
umożliwiający nagrywanie video w rozdzielczości min. full HD
(1920x1080) z edycją materiału wideo, tworzeniem własnych
klipów i edycją graficzną zdjęć. Funkcja zapisu min. 2 minut
materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji
nagrywania sekwencji filmowej.
Rozdzielczość 1920x1080 - 0 pkt.
Rozdzielczość powyżej 1920x1080 - 2 pkt.

6.

Oświetlenie główne- lampa ksenonowa o mocy w zakresie 300
do 400W
Moc poniżej 375 W - 0 pkt.
Moc od 375 W - 3 pkt.

7.

Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy w
zakresie 300 do 400W
Moc poniżej 375 W - 0 pkt.
Moc od 375 W - 3 pkt.

8.

9.

10.

11.

Niezależna regulacja ostrości obrazu operatora face-to-face
względem operatora głównego sterowana z pola sterylnego na
głowicy mikroskopu
Tak - 5 pkt.
Nie - 0 pkt.
„Funkcja balansu śródoperacyjnego głowicy mikroskopu,
niezależnego od wyważania całego mikroskopu ze statywem –
funkcja dostępna z pola sterylnego w każdej chwili podczas
zabiegu operacyjnego po zmianie położenia podglądu asystenta
bocznego
Tak - 4 pkt.
Nie - 0 pkt.
„Mikroskop wyposażony w moduł wizualizacji fluoroskopii
śródoperacyjnej do zabiegów onkologiczno-naczyniowych z
wykorzystaniem fluoresceiny w świetle 560nm.
Tak - 5 pkt.
Nie - 0 pkt.

Gwarancja na mikroskop posiadający wszystkie oferowane
funkcje
24 miesiące - 0 pkt.
36 miesięcy - 4 pkt.
Powyżej 37 miesięcy - 6 pkt

2%

3%

3%

5%

4%

5%

6%
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Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena” :
Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.
Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:
Cena najniższa z oferty a
------------------------------------------------ x 60 pkt. = ilość punktów dla oferty ocenianej
Cena wyższa z oferty ocenianej
o wyższej cenie
4. Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie :

Specyfikacja sprzętu medycznego – mikroskop operacyjny do zabiegów
neurochirurgicznych
Wymagane parametry techniczne
Lp
.
1.

2.

Opis Funkcji

Odpowiedź/Ocena

Statyw podłogowy, jezdny z blokadą ruchu statywu, każde z kół
wyposażone w system uniemożliwiający najechania na kable
zasilające leżące na podłodze sali
Zrobotyzowany system zawieszenia i wyważenia mikroskopu
pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody. Każda z osi
swobody statywu i mikroskopu wyposażona w silnik
elektromotoryczny oraz system antywibracyjny.

TAK

LUB
zmotoryzowany, stabilny precyzyjny system zawieszenia i
wyważenia mikroskopu, pozwalający na uzyskanie 6 stopni
swobody, który nie wymaga dodatkowego systemu
antywibracyjnego.

Opi
s

TAK

TAK

(* - niepotrzebne skreślić)
3

4

Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów mikroskopu
i statywu zwalniane dwoma przyciskami na każdej rękojeści
mikroskopu. Programowanie jednego z przycisków do pracy w
trybie zwalniania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy
Obrót głowicy mikroskopy w zakresie 3600 i ruch góra-dół wokół
zaprogramowanego punktu w przestrzeni XYZ bez utraty ostrości
widzenia.
LUB

TAK

mikroskop bez funkcji skupienia ostrości widzenia mikroskopu na
zaprogramowanym punkcie w przestrzeni XYZ, z obrotem
głowicy mikroskopu w zakresie 360° i ruchem góra-dół.

TAK

TAK

(* - niepotrzebne skreślić)
5

System pamięci pozycji. System pozwalający na zrobotyzowane
ustawienie mikroskopu, statywu i ogniskowej w zapamiętanym
punkcie w przestrzeni w osiach XYZ. Pamięć min. 5 punktów.
Niezależnie od systemu neuronawigacji.
LUB

TAK

3

mikroskop bez systemu pamięci pozycji w przestrzeni. .

TAK

(* - niepotrzebne skreślić)

6
7

8

Obrót statywu względem podstawy jezdnej o min. 360 stopni
Zrobotyzowany system pochylania głowicy przód/tył i na boki
sterowany joystickiem na uchwytach głowicy niezależnie od
hamulców elektromagnetycznych
System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu
realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania
w trakcie zabiegu. System kompensacji wagi worków
ochronnych, pozwalający na szybkie uruchomienie aparatu do
następnego zabiegu bez potrzeby powtórnego wyważania.
LUB
System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu
realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania
w trakcie zabiegu. Mikroskop prawidłowo wyważony, który nie
wymaga dodatkowej kompensacji wagi worków ochronnych i
pozwala na tak samo szybkie uruchomienie aparatu do
następnego zabiegu bez potrzeby powtórnego wyważania..

TAK
TAK

TAK

TAK

(* - niepotrzebne skreślić)
9

Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do
przestawiania głowicy mikroskopu - ustawione symetrycznie
Oświetlenie światłowodowe
Oświetlenie główne- lampa ksenonowa o mocy w zakresie 300 do
400W

TAK

12

Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy w zakresie 300
do 400W

TAK

13

Regulacja wielkości oświetlanego pola operacyjnego, manualnie i
automatycznie
Prowadzenie światłowodów oraz przewodów toru wizyjnego w
ramionach statywu
System szybkiej wymiany przepalonej lampy przy bez
konieczności użycia narzędzi
Apochromatyczna optyka mikroskopu
Ogniskowa w zakresie min 225do 600 mm realizowana jednym
obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie

TAK

Zmiana powiększenia płynna - system zoom z indywidualnym
ustawieniem pozycji początkowej
Możliwość regulacji zamiany szybkości działania funkcji zoom i
focus
Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy
system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus.
LUB
mikroskop bez funkcji autofocus z laserowymi punktami
pomocniczymi.

TAK

10
11

14
15
16
17

18
19
22

TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

TAK

(* - niepotrzebne skreślić)
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23

24

Funkcja włączania i wyłączania laserowych spotów
wspomagających manualne wyostrzanie obrazu niezależnie od
systemu autofocus
Automatyczne (bez konieczności naciśnięcia przycisku na gryfie)
wyzwolenie funkcji autofokus po zmianie pozycji głowicy.
System szybkiego automatycznego wyostrzania niezależnie od
laserowych spotów wspomagających.
LUB
mikroskop bez funkcji autofocus z laserowymi punktami
pomocniczymi.

TAK

TAK

TAK

(* - niepotrzebne skreślić)
25
26
27
28

29

Manualna regulacja funkcji zoom i focus w przypadku awarii
zasilania przy pomocy pokręteł umieszczonych z boku głowicy
Sterowanie funkcjami focus i zoom poprzez przełączniki
umieszczone na uchwytach na głowicy mikroskopu
Most „face to face" z dzielnikiem optycznym zintegrowany we
wspólnej obudowie głowicy mikroskopu
Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję
podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w
kierunku przód/tył
LUB
mikroskop bez żyroskopowego systemu utrzymywania podglądu
asystenckiego, za to z obrotowym ramieniem podglądu asystenta
o 360°.
(* - niepotrzebne skreślić)
Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 22" do
przekazywania obrazu z kamery mikroskopu i sterowania
funkcjami mikroskopu.
LUB
dwa monitory: jeden większy o przekątnej 24” do przekazywania
obrazu z kamery mikroskopu i drugi kolorowy monitor dotykowy
do sterowania funkcjami mikroskopu.

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

(* - niepotrzebne skreślić)
30

31

Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch prostopadłych
osiach w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o
współczynniku powiększenia min. 12,5x z korekcją refrakcji
operatora w zakresie min. +5/-5 D. Zabezpieczenie przed
przypadkową zmianą położenia realizowane dźwignią.
LUB
Podgląd asystencki boczny nie wymagający dodatkowej dźwigni
przed przypadkową zmianą położenia, w komplecie z tubusem i
okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia min.
12,5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D
(* - niepotrzebne skreślić)

TAK

Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face to
face i operatora głównego uchylny w min. 0-1500 , okulary
szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji
operatora w zakresie min. +5/-5 D.

TAK

TAK
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32

33

34

35

36

37

38

Zintegrowana kamera 3 CMOS full HD lub lepsza, nie
wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w
obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na
wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia
innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości
przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. Sygnał z kamery
min. 1080p.
LUB
Zintegrowana kamera 1 CMOS full HD lub lepsza, nie
wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w
obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na
wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia
innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości
przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. Sygnał z kamery
min. 1080p.
(* - niepotrzebne skreślić)

TAK

Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający
nagrywanie video w rozdzielczości min. (1920x1080) z edycją
materiału wideo, tworzeniem własnych klipów i edycją graficzną
zdjęć. Funkcja zapisu min. 2 minut materiału filmowego wstecz
od momentu uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji
filmowej.
LUB
zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający
nagrywanie video w rozdzielczości 1920x1080 z edycją materiału
video, z wbudowanym odpowiednio dużym dyskiem twardym i
możliwością podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci,
pozwalającym na nagranie całego zabiegu bez konieczności
zapisu materiału filmowego na min. 2 minut wstecz od momentu
uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji filmowej.
(* - niepotrzebne skreślić)

TAK

System nagrywania ma umożliwiać wprowadzenie danych
pacjenta oraz tworzenie grup terapeutycznych, badawczych itp.
do których można przypisać pacjenta w celu ułatwienia
późniejszego wyszukiwania odpowiedniego materiału
video/pacjentów
System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów
onkologicznych z wykorzystaniem kontrastu 5-ALA. Rozbudowa
nie może zwiększać gabarytów głowicy mikroskopu
System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów
naczyniowych z wykorzystaniem indocyjaniny (ICG).
Rozbudowa nie może zwiększać gabarytów głowicy
mikroskopu
Zintegrowany w głowicy mikroskopu, system pozwalający na
wprowadzanie w oba okulary operatora obrazów pochodzących z
urządzeń peryferyjnych, panelu sterowania mikroskopem oraz z
systemu neuronawigacji w rozdzielczości min. 1920 x 1080 p.
Otwarty interfejs nawigacyjny do podłączenia dostępnych na
rynku neuronawigacji (Brainlab, Stryker, Medtronic)

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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39

Bezprzewodowy sterownik nożny do sterowania funkcjami:
zoom, focus, przesuw XY, natężenie światła, nagrywanie filmów,
uruchamianie fluoroscencji śródoperacyjnej. (w zestawie
rezerwowy kabel do sterowania przewodowego w sytuacjach
awaryjnych)
LUB
bezprzewodowy sterownik nożny bez rezerwowego kabla do
sterowania przewodowego..

TAK

TAK

(* - niepotrzebne skreślić)
40
41

42

43

44

45

Gwarancja na mikroskop posiadający wszystkie w/w funkcje –
minimum 24 miesiące
System mikroskopu „otwarty” umożliwiający dodanie w
przyszłości dodatkowych funkcji i wykonanie upgrade”u np.
dodanie systemu wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do
zabiegów onkologiczno-naczyniowych z wykorzystaniem
fluorosceiny
System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów
onkologicznych z wykorzystaniem kontrastu w świetle 560 nm z
wykorzystaniem fluoresceiny
Niezależna regulacja ostrości obrazu operatora face-to-face
względem operatora głównego sterowana z pola sterylnego na
głowicy mikroskopu
„Funkcja balansu śródoperacyjnego głowicy mikroskopu,
niezależnego od wyważania całego mikroskopu ze statywem –
funkcja dostępna z pola sterylnego w każdej chwili podczas
zabiegu operacyjnego po zmianie położenia podglądu asystenta
bocznego

TAK

Możliwość rozłożenia płatności za mikroskop – 8 miesięcy

TAK

TAK

Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi.
Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkow
odrzuceniem oferty.
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi,
których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020),
nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem
nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym,
powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.
Czas trwania szkolenia i zakres szkolenia zgodnie z wymogami podanymi przez kierującego Oddziałem Neurochirurgii
po rozstrzygnięciu przetargu.
Czas dostawy sprzętu – maks. 40 dni od dnia podpisania umowy. Każdy dzień zwłoki
obarczony karą pieniężną 1% od wartości brutto sprzętu za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu
zakupionego sprzętu
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5. Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 2 do SIWZ - zmiana

.......................................

.......................................
(miejscowość i data)

(Wykonawca)

OFERTA
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU
Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa Mikroskopu
operacyjnego do zabiegów neurochirurgicznych” - nr Zp/1/PN-1/20.

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
1.

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................

2.

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................
REGON: .............................................

NIP: .............................................

Numer telefonu ..................................... Numer teleksu /fax .....................................
e-mail…………………………………..
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem :
T / N
3.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 1 do
SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w
kwocie:
„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................
................................................................................... złotych),
podatek VAT – …….. %: .................. PLN,
„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................
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.................................................................................................... złotych).
1. Ogniskowej obiektywu mikroskopu w zakresie realizowana jednym obiektywem (1) …………
mm
2. Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face to face i operatora głównego
uchylny w zakresie …………….0 , okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją
refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D(2)
3. Zintegrowana kamera 3 CMOS o rozdzielczości(3). ……………….
4. System archiwizacji do nagrywania video w rozdzielczości (4)……………………..
5. Oświetlenie główne – lampa ksenonowa o mocy (5)……………………..
6. Oświetlenie awaryjne – lampa ksenonowa o mocy (6)……………………..
7. Niezależna regulacja ostrości obrazu operatora face-to-face względem operatora głównego
sterowana z pola sterylnego na głowicy mikroskopu TAK / NIE(*).
8. Funkcja balansu śródoperacyjnego głowicy mikroskopu, niezależnego od wyważania całego
mikroskopu ze statywem – funkcja dostępna z pola sterylnego w każdej chwili podczas zabiegu
operacyjnego po zmianie położenia podglądu asystenta bocznego TAK / NIE(*).
9. Mikroskop wyposażony w moduł wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów
onkologiczno-naczyniowych z wykorzystaniem fluoresceiny w świetle 560nm TAK / NIE(*).
10. Gwarancja na mikroskop posiadający wszystkie oferowane funkcje(7) - …………….. miesięcy
Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

(1)

- minimalny zakres ogniskowej 200-600 mm.

(2)

- minimalny zakres: 0-1500

(3)

- minimalna rozdzielczość: 1920x1080

(4)

- minimalna rozdzielczość: 1920x1080

(5)

- minimalna moc: 300 W

(6)

- minimalna moc: 300 W

(7)

- minimum 24 miesięcy

(*)

- niepotrzebne skreślić

.................................................................
(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
przez Wykonawcę)
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6. Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
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 WrocławiaFabrycznej, 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 :
„Dostawa Mikroskopu operacyjnego do zabiegów neurochirurgicznych” ogłoszonego w
Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu ........2020 r., nr ogłoszenia
................ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne
części umowy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części
umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy jest dostawa …………………. wyszczególnionego w ofercie przetargowej z
dnia ................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej
kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) + VAT w należnej wysokości.
2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy pozostaje nowy i wolny od wad.

§3
1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: dostarczenia
przedmiotu umowy, jego instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z
obsługi urządzenia w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu
umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
3.W przypadku dostawy przedmiotu umowy posiadającego wady Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi o tym Wykonawcę, a ten dokona jego wymiany na pełnowartościowy lub przedmiot umowy
zostanie zwrócony Wykonawcy.
4. Termin rozpatrywania przez Wykonawcę ewentualnych reklamacji wynosi 2 dni robocze.
5.Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu
reklamowanej części lub całego przedmiotu umowy) ponosi Wykonawca.
§4
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczony zostanie przez Wykonawcę transportem na
jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175) wraz z instrukcją obsługi i użytkowania w
formie papierowej i elektronicznej w języku polskim oraz wszelką konieczną dokumentacją tj.
paszportem technicznym, kartą gwarancyjną, wykazem punktów serwisowych, kopiami dokumentów
wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym : Certyfikat CE oraz Deklaracja
Zgodności – wystawiona przez producenta
3. Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać wszelkie świadectwa i atesty dopuszczające do
użytku i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy jest protokolarne potwierdzenie
przez Zamawiającego jego dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu
Zamawiającego.
§5
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości
…………………… brutto, tj. z doliczonym podatkiem od towarów i usług (VAT), w tym;
a) kwota netto wynosi ……………………………..,
b) kwota podatku VAT ………………………………,
2. Kwota ustalona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty należytego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie ratalnie w wysokości raty równej 1/8 wynagrodzenia brutto
określonego w ust. 1.
a) kwota raty netto wynosi …………………….. zł,
b) kwota raty brutto wynosi ……………………zł.
4. Pierwsza rata będzie płatna w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury
VAT, pozostałe siedem (7) rat płatne do ostatniego dnia miesiąca począwszy od następnego miesiąca
po terminie zapłaty pierwszej raty.
5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze
wystawionej dla Specjalistycznego Szpitala im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
w związku z realizacją umowy ………………………………………… z dnia ……………..
…………………………….. jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach
podzielnej płatności (Split payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2017r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r poz.62)
wprowadzającej m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku
od towarów i usług (DZ.U. z 2017r poz. 1221 i 2491). Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga
pisemnego oświadczenia na adres wskazany w umowie.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP - ..............................................................
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7.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości
ustawowej.
8.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią
w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.
§6
1.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ………. miesięcy licząc
od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego jego dostawę, instalację,
uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii w terminie do 14 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii.
3. Po trzykrotnej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie
Zamawiającego wymienić go na nowy.
4. W przypadku czterokrotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje
się wymienić go na nowy.
5. Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy
gwarancyjnej).
§7
1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia
Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.
b) 1 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy
lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii,
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 %
wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w 7 ust. 1.
4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego wynagrodzenia.
§8
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14
dni.
2.Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego od dochodzenia
kar umownych i odszkodowania, zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 umowy.

§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2019, poz. 1843).
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.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Stanisław Stążka
Data: 2020.02.04 08:38:05
CET
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