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Zapytanie Ofertowe A.ZP-24-11/22
na dostawę zestawów do drenażu klatki piersiowej na potrzeby Szpitala
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn.
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9
Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, typ projektu F - Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.
1) Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, ul.
Gładkie 1, 34-500 Zakopane.
2) Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
3) Przedmiot zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej – 8
sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej zapytania
ofertowego.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad
fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r.
o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2022 r. poz. 974 ze zm.), w szczególności ma być
oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem
jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny
właściwej jednostki notyfikowanej.
3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od
daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca
w okresie gwarancji wykonał nieodpłatnie niezbędne przeglądy
techniczne sprzętu
medycznego z częstotliwością zalecaną przez producenta.
4. Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania sprzętu,
w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego
przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z ustawą o
wyrobach medycznych.
W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada zarówno za
serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba- za transport sprzętu do
punktu naprawy. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (tj. podjęcie działań w następstwie
zgłoszenia) max 3 dni robocze. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 10 dni
roboczych. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia trwającego dłużej niż
10 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany
jest w ciągu max 72 godzin podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych
parametrach technicznych lub lepszy.

5. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w
języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia.

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do
zapytania opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż
opisane w przedmiocie zamówienia ( o udowodnionej równoważności technologicznej).
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33190000-8
4) Termin wykonania zamówienia:
Maksymalnie 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
5) Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu (przesłanki wykluczenia pkt.2)
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania w/w warunków.
Ocena spełnienia w/w warunków oraz braku podstaw wykluczenia dokonana będzie
metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych z ofertą oświadczeń zgodnie z wzorem
zał.3, 4 i 5 do zapytania.

2. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2.1 Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt.5) 1.2 zapytania;
2.2 Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego
Zapytaniem Ofertowym,
c) pełnieniu funkcji członka
pełnomocnika,

organu nadzorczego lub

zarządzającego, prokurenta,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów
przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku
ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

2.3 Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
6) Dokumenty składane w postępowaniu
1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1.1 Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania (wykonawca
może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią
formularza załączonego do zaproszenia);
1.2 szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia, sporządzony w oparciu o opis
stanowiący załącznik nr 1 do zapytania;
1.3 katalogi/prospekty odnoszące się do numerów katalogowych oferowanego przedmiotu
zamówienia z opisem oferowanych produktów potwierdzających stawiane wymagania
(tylko strony katalogu z wyraźnie zaznaczonym produktem, który jest oferowany, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
1.4 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeżeli oferta będzie podpisana przez
pełnomocnika;
1.5 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg wzoru
załącznik nr 4 do zapytania
1.6 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik nr 3 do
zapytania
1.7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
wg wzoru załącznik nr 5 do zapytania.
Termin złożenia w/w dokumentów i oświadczeń zgodnie z pkt. 11 niniejszego zapytania.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o
których mowa w pkt 1.5 - 1.7 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów o których mowa w pkt 1.3 - 1.7,
oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących wykonawcy, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie składane są w
oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na
język polski.

7) Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich dla całego zamówienia tj. zestawów do
drenażu klatki piersiowej - 8 szt., gdzie należy uwzględnić wszelkie koszty dostawy, w
tym: cena urządzeń z wyposażeniem, koszty dostawy , montażu i instalacji urządzeń,
przeszkolenia pracowników, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca
zamierza udzielić.

2.
3.

Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę należnego
podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN

8) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
Cena brutto za całość dostawy - 100%
Cn
C= ------------- x 100 x 100%
Cb
gdzie:
C- wartość punktowa w kryterium „cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert
Cb – cena badanej oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali
100 punktowej.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9)

Wyjaśnienia dotyczące treści zaproszenia do składania ofert.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej na adres e-mail a.bernacka@szpitalodrodzenie.pl znak
sprawy: A.ZP.24-11/22. Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania mogą również
zadawać pytania poprzez Bazę Konkurencyjności, zakładka „Pytania”.
2.

3.
4.

5.

6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego w terminie do 22.06.2022r. do godz. 13:00. Zamawiający ma obowiązek
udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy w terminie umożliwiającym złożenie oferty,
nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu na złożenie oferty, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym powyżej.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po terminie określonym
w pkt.2, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści treść pytań i udzielonych odpowiedzi w miejscu publikacji
Zapytania Ofertowego A.ZP-24-11/22 tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
oraz
na
stronie
Zamawiającego pod adresem www.szpitalodrodzenie.pl.
Zamawiający zastrzega możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania
ofert, wprowadzenia zmian lub uzupełnienia Zapytania Ofertowego. W takim przypadku
informacja o wprowadzonych zmianach lub uzupełnieniach wraz ze wskazaniem daty
upublicznienia zmiany i opisu dokonanych zmian lub uzupełnień zostanie niezwłocznie
zamieszczona w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego tj.: w Bazie Konkurencyjności
pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie
Zamawiającego pod adresem www.szpitalodrodzenie.pl.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Anna
Bernacka
Referent
ds.
zamówień
publicznych
i
administracji
tel. 18 20 150 45 wew. 188

10)
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą całość zamówienia.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona
przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
3.1. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich
informacji wymaganych postanowieniami niniejszego zapytania.
3.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają

być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu
oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. W
przypadku, gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane
przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z danych
pozyskanych przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych jak KRS lub CEiDG,
należy załączyć do oferty pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub w formie
notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Oferty składane elektronicznie
powinny zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
3.4. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz
zaparafowane przez uprawnioną osobę lub podpisane podpisem elektronicznym (w
przypadku ofert składanych w formie elektronicznej).
4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2022
poz. 1233)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
4.1. Zgodnie z art.11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ( tj. Dz.U. 2022 poz. 1233) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności.
4.2 Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona.
4.3. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa (firma) oraz adres, a
także informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11) Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03
(niski parter budynku) lub w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres e-mail: a.bernacka@szpitalodrodzenie.pl w terminie do dnia
28.06.2022 r. do godz. 11.00
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Oferta na dostawę zestawów do drenażu klatki
piersiowej znak sprawy A.ZP-24-11/22. Nie otwierać przed godziną 11.00 dnia 28.06.2022r.
Oferty składane elektronicznie – w tytule/temacie należy podać: Oferta na dostawę zestawów
do drenażu klatki piersiowej znak sprawy A.ZP-24-11/22

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.
12) Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego
Wykonawcy w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego A.ZP-24-11/22 tj.:
w
Bazie
Konkurencyjności
pod
adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego
pod adresem www.szpitalodrodzenie.pl.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
13) Określenie warunków podpisania umowy oraz istotnych zmian umowy
1. Warunki podpisania umowy.
1.1 Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, wysyłając informację
na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując termin podpisania umowy.
1.2 W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wnioskodawcę, Zamawiający może
podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta otrzymała kolejną najwyższą
liczbę punktów.
1.3 Umowa zostanie sporządzona z uwzględnieniem istotnych postanowień, wg wzoru,
stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

2.

Warunki istotnych zmian umowy są zawarte w § 8 projektu umowy, stanowiącego
załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

14) Informacja o korzystaniu z podwykonawców.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom i podania firm podwykonawców, o ile są już znane.
15) Postanowienia dotyczące niniejszego zapytania:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
3.1 wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne,
niejasne lub budzą wątpliwości;
3.2 wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym
odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze
strony Wykonawcy,
3.3 wezwania
do
uzupełniania
lub
poprawienia
lub
udzielenia
wyjaśnień
oświadczeń/dokumentów/pełnomocnictw
niezbędnych
do
przeprowadzenia
postępowania, w terminie przez siebie wskazanym, w przypadku stwierdzenia ich
braków, błędów, wątpliwości;
3.4 poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
3.5 odrzucenia oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3.6 odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3.7 odrzucenia oferty, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia;
3.8 odrzucenia oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny (np. błędna stawka podatku
VAT);
3.9 wykluczenia wykonawcy, zgodnie z pkt. 5) 2 zapytania. Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena oferty
najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
oferty najkorzystniejszej,
5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania
na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru
Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z
obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1740 ze
zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129).
6.

Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku
skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 5.

16) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy będącego
osobą fizyczną
Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.
RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 24 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 1,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez
Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod
numerem 000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171,
tel. 182015045,
fax.182014632,
e-mail:
administracja@szpitalodrodzenie.pl,
www.szpitalodrodzenie.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz
realizacji umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom
upoważnionych zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie kategorią archiwalną dokumentacji
postępowania.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, ale konieczny dla
wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprawdzenia, sprostowania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
9. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób
mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę
zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.
10. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą
informacji,
o
których
mowa
w art. 14 RODO.
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe
zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 RODO.
12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym,
czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska
(podpis i pieczęć Kierownik Zamawiającego)

Załączniki:

nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
nr 2 - wzór formularza oferty
nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
nr 5 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
nr 6 - projekt umowy

zał. nr 1 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw do drenażu klatki piersiowej – 8 sztuk.
Nazwa produktu
Nr katalogowy produktu lub grupy
Producent (nazwa, dane adresowe)
L.p.

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

Opis wymagań/parametrów technicznych do
przedmiotu zamówienia

Wymagana wartość

DANE PODSTAWOWE
1.

Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji

2.

Lekki przenośny zestaw ssący:

TAK, podać

- waga max 1kg
- wymiary max 10x25x30cm

TAK, opisać

- z uchwytem i paskiem do przenoszenia
3.

Pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiającym
ciągłą pracę urządzenia nie mniej niż 4h, wyposażona w stację

TAK

dokującą z uchwytem maszynowym
4.

Pompa ssąca elektryczna o wydajności 5l/min i maksymalnym
podciśnieniu nie większym niż 10kPa/100mbar/100cm H2O,
przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki

Tak, opisać

piersiowej
5.

Pompa z elektronicznym systemem pomiaru i monitorowania
parametrów drenażu z wbudowanym panelem elektronicznym,
z menu obsługi w języku polskim, umożliwiającym sterowanie
urządzenia oraz ustawienie i zapisywanie parametrów
w wewnętrznej pamięci

TAK

Parametry oferowanego urządzenia –
TAK/NIE, wskazać/opisać.

6.

Wyświetlacz prezentujący podciśnienie i przeciek powietrza
w systemie cyfrowym i graficznym

7.

TAK

Możliwość wyświetlenia parametrów (przeciek powietrza,
ciśnienia, poziom płynów) w czasie rzeczywistym oraz w postaci

TAK

trendów z ostatnich 72h
8.

System alarmowy (dźwiękowy i wizualny) ostrzegający m.in. o:
- konieczności wymiany kanistra
- zatkaniu drenów

TAK, podać

- nieszczelności układu
- rozładowanej baterii
9.

Port USB i oprogramowanie do zestawu umożliwiające
przenoszenie, prezentację oraz archiwizację danych z przebiegu

TAK

drenażu pacjenta na komputer
10.

System zabezpieczony przed zanikiem podciśnienia po stronie
pacjenta (system suchy – bez zastawki wodnej) oraz przed
przelaniem (tj. przed zassaniem odsysanych wydzielin do

TAK

wnętrza pompy i wylaniem wydzielin poza układ ssący)
11.

Zestaw przystosowany do współpracy z jednorazowymi
sterylnymi kanistrami do zbierania wydzieliny o różnych
pojemnościach (0.3, 0.8, 2l) oraz drenami dwukanałowymi

TAK

z zastawką antyzwrotną z końcówką pojedynczą i podwójną
GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY W OKRESIE GWARANCJI

1.

Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy (wpisać zgodnie z
oświadczeniem w ofercie)

TAK, podać

2.

Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa nie
dłużej jak 3 dni robocze

TAK, podać

3.

Maksymalny czas usuwania awarii: w dniach/ nie dłużej jak
10 dni roboczych od zgłoszenia awarii

TAK, podać

4.

Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu przez
okres gwarancji. Podać ilość wymaganych przeglądów
i odstępy czasowe między przeglądami w okresie gwarancji .
Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TAK, podać

………………………………..………………
(Podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

zał. nr 2 do zapytania

....................................................
/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,
Adres, NIP, REGON/
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę 8 sztuk Zestawów do
drenażu klatki piersiowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc
„Odrodzenie” w Zakopanem – znak A.ZP.24-11/22, składam(y) poniższą ofertę:
Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 7 zapytania ofertowego czyli cena całego
zamówienia tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia,
przeszkolenia personelu itp.): ………………………………………………………. zł
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł
Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 9 zapytania ofertowego):
…………………………………………………… zł ( słownie: ………………………………………………………………………
zł)
W tym cena za 1 zestaw:
Producent …………….Typ………. Model…………..
netto: …………………………. zł
brutto: ………………………….. zł
Na oferowany przedmiot udzielam(y) gwarancji: …………………… miesięcy (minimalnie 24
miesiące), licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie: …………………….
tygodni (max 4 tygodnie od daty podpisania umowy)
Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.
Informacja dotycząca warunków serwisowania sprzętu w okresie gwarancji jak i w
okresie pogwarancyjnym (w tym wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty
i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami
zawartymi w zapytaniu ofertowym i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi
w nim zapisami.
Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej
przez Zamawiającego.
Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.
Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego.

Oświadczam(y), że wypełniłem(śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu1 *
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Ades:
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

Miejscowość ............................, dnia ....................................

r.

* niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .
1

zał. nr 3 do zapytania

………………………………….........................
Wykonawca składający oświadczenie
(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 8 sztuk Zestawów
do drenażu klatki piersiowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc
„Odrodzenie” w Zakopanem – znak sprawy A.ZP-24-11/22 oświadczam(y), że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami niezbędnymi do wykonania
zamówienia;
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

………………………………………………………..
podpis Wykonawcy
Miejscowość ............................, dnia ....................................

r.

zał. nr 4 do zapytania

………………………………….........................
Wykonawca składający oświadczenie
(oznaczenie Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOT. POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 8 sztuk Zestawów do
drenażu klatki piersiowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem – znak sprawy A.ZP-24-11/22, oświadczam(y), że nie jestem(śmy)
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie zostało określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

………………………………………………………..
podpis Wykonawcy

Miejscowość ............................, dnia ....................................

r.

zał. nr 5 do zapytania

………………………………….........................
Wykonawca składający oświadczenie
(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 8 sztuk Zestawów do
drenażu klatki piersiowej – znak sprawy A.ZP-24-11/22, prowadzonego przez Szpital
Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, oświadczam/(-my) co następuje:
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na
podstawie art.
w zakresie

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

przeciwdziałania

wspieraniu

agresji

na

Ukrainę

oraz

służących

ochronie

2

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) .

………………………………………………………..
podpis Wykonawcy

Miejscowość ............................, dnia ....................................

2

r.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeci wdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczy wistym od dnia 24
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu ś rodka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2 006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

zał. nr 6 do zapytania

projekt Umowy
Zawarta w dniu ……………… roku w Zakopanem pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem,
ul. Gładkie 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym -rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego oraz zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, NIP:
736-14-54-134, REGON 000295171
reprezentowanym przez:
Dyrektora – prof. dr hab. med. Marcina Zielińskiego
za kontrasygnatą Głównego Księgowego- mgr Tomasza Kuchty
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym
a
............................................................................................................................
reprezentowanym przez
............................................................................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą

w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020r., zwanych dalej "Wytycznymi", zawarto umowę
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń tj.:
Zestawów do drenażu klatki piersiowej w ilości 8 szt. - producent ………… model/typ
………….., na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem, zgodnie ze złożoną ofertą
z dnia ……….. r., oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta
Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną (opisem) urządzeń, stanowiące integralną
część umowy.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
określony w ust. 1.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone w ustawie
z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2022r. poz. 974),
w szczególności jest oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była
przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest
umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
5. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać
przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy,
przy zachowaniu należytej staranności.
6. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest
…………………………… tel. ……………………; mail: ………………………………….

7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani
Natalia Kowalska tel. 18/2015045 wew. 169, fax 18/2014632.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22
pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet medyczny 3” w ramach
Działania
9.2.1
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie,
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne
i Zdrowotne w Regionie, typ projektu F - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.
§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia

1.
2.
3.
4.
5.

§3
Podwykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy następujący zakres czynności:
………………………………………….( zapis ten zostanie doprecyzowany po wyborze
Wykonawcy)
Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i
zgody Zamawiającego.
Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
Wykonawcy.
§4
Dostawa i odbiór przedmiotu umowy

1.

Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 zostanie zrealizowany w terminie do
……………………………………………(termin zgodnie ze złożoną ofertą max 4 tygodni)
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Gładkie 1, 34-500
Zakopane nastąpi na koszt Wykonawcy. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem faksem na nr 18/2014632
lub drogą elektroniczną na adres: administracja@szpitalodrodzenie.pl . Ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia/eń w czasie jego dostawy
i rozładunku ciąży na Wykonawcy.
3.
Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wymagane
świadectwo dopuszczenie do obrotu, atest, certyfikat, instrukcję obsługi, paszporty
techniczne
urządzeń, wykaz materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej
eksploatacji, przedmiotu umowy określonych przez producenta, wykaz dostawców
części zamiennych, części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych określonych
przez producenta przedmiotu umowy, wykaz podmiotów upoważnionych przez
wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej
konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania,
okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń

lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy
nie mogą być wykonane przez Zamawiającego itp. Wszystkie dokumenty muszą być
przetłumaczone na język polski.
4.
Odbiór przedmiotu nastąpi poprzez podpisanie przez obie strony protokołu
odbioru.
§5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy
zgodnie z ofertą z dnia ……………… r. wynosi: netto: ……………… zł plus podatek VAT …
% w kwocie ………… zł, co daje kwotę brutto: ………………. zł (słownie złotych:
……………………………………….)
2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty
Wykonawcy.
3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.
4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpią przelewem na wskazany
w treści faktur numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego
Fakturowania
(PEF):
skrócona
nazwa
skrzynki:
Szpital
Specjalistyczny Chorób Płuc; Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361454134.
6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach
handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 893).
§6
Warunki gwarancji i serwisu
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek.
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do pięciu dni
roboczych od daty zgłoszenia.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny
i zostanie dostarczony bez żadnego uszczerbku.
4. Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową,
na warunkach oferty licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego
i protokolarnego odbioru, tj.: ……………………, zgodnie kartą gwarancyjną oraz z
postanowieniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1
do umowy.
5. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis
gwarancyjny oraz autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty, w tym
w szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne
i konserwacje, celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy sprzętu
medycznego stanowiących przedmiot umowy. Wykonanie prac serwisowych
Wykonawca będzie potwierdzał dokonując wpisów we właściwej dokumentacji
eksploatacyjnej sprzętu medycznego zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym
stanem prawnym, w szczególności każda czynność będzie odnotowana w paszporcie
technicznym urządzenia.
6. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich
formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu
przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do
Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie
autoryzowany serwis.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię max. 3 dni robocze. Czas usunięcia awarii w okresie
gwarancji max 10 dni roboczych. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej
powyżej 10 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości),
Wykonawca w ciągu max 72 godzin zapewni nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich
samych parametrach technicznych lub lepszy.
Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub
podzespołu przedmiotu umowy, wyłączające sprzęt z eksploatacji uprawniają do
wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
Wszelkie naprawy odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów
przedmiotu
umowy.
Przeprowadzenie
przeglądu
technicznego
elementów,
podzespołów i całego przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi stosownym
protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
o planowanym przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego i upływie okresu
gwarancji.
W wypadku nie złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, okres gwarancji zostaje przedłużony do czasu dokonania kolejnego
przeglądu gwarancyjnego.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu
gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas
wynikający z przestoju przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymianą
uszkodzonego podzespołu lub jego części.
O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi
Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej i na numer faksu Wykonawcy.
§7
Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne, w wysokości:
a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy;
b) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień zwłoki wymiany lub usunięcia wad, ponad terminy
wynikające z umowy,
c) 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, w sytuacji odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po
stronie Wykonawcy zamówienia określonego w § 1 umowy.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone przez Zamawiającego
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
kary umowne na zasadach ogólnych.
§8
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

w zakresie zmiany cen z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Załączniki do umowy:
- Formularz Oferty
- Opis przedmiotu zamówienia
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Wykonawca

