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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

I. ZAMAWIAJĄCY

Przychodnia Rejonowa 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Makuszyńskiego 7,   41 – 706  Ruda Śląska 
zwany dalej „Zamawiającym”

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego zgodnie  z  ustawą  z  dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zwaną 
w dalszej części „ustawą”.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  wraz  z  dostawą  i  instalacją  aparatu  USG  dla  potrzeb 
Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej

Kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV) 33112200-0
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 

IV. INFORMACJA  NA  TEMAT  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA  I  MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA  OFERT 
CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych.

2. Oferty  częściowe  jako  sprzeczne  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  zostaną 
odrzucone.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

V. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.

VI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 
RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VIII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  jakichkolwiek  kosztów  udziału  w  postępowaniu  (za  wyjątkiem 
zaistnienia sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy).
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IX. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB 
WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  (możliwość  składania  jednej 
oferty,  przez  dwa lub  więcej  podmiotów  np.  konsorcjum firm,  spółkę  cywilną),  pod  warunkiem, 
że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

a) wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania 
w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego  –  nie  dotyczy  spółki 
cywilnej,  o  ile  upoważnienie/pełnomocnictwo  do  występowania  w  imieniu  tej  spółki  wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź z ustawy (KC);

b) wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie 
z pkt 1 rozdz. XII B  SIWZ -  Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty 
umowy spółki bądź z ustawy (KC);

c) oferta  musi  być podpisana w taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkich  Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);

d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć wszelkie 
oświadczenia i dokumenty, wymienione w rozdziale XII A  SIWZ w zakresie przepisu art. 22 ust. 1 
pkt 1 i 4 ustawy tj. pkt. 1, 2, 3 SIWZ;

e) wspólnie  Wykonawcy  tworzący  jeden  podmiot mogą  złożyć  wszelkie  dokumenty,  wymienione 
w rozdz. XII A  SIWZ w zakresie przepisu art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj: pkt. 4, 5.

f) dopuszcza się  możliwość złożenia  jednego wspólnego oświadczenia z  art.  22 i  24 ustawy pod 
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących 
wspólnie lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną

g) wszelka  korespondencja  dokonywana  będzie  wyłącznie  z  Wykonawcą  występującym  jako 
pełnomocnik pozostałych.

2. Zamawiający  dopuszcza  w  postępowaniu  uczestnictwo  podwykonawców.  Wykonawca,  który 
zamierza  wykonywać  zamówienie  przy  udziale  podwykonawcy/ów,  musi  wyraźnie  w ofercie 
wskazać,  jaki  zakres  zamówienia  (rodzaj  pracy)  wykonywać  będzie  w  jego  imieniu 
podwykonawca/y.

Zastrzega się, iż podwykonawcy można powierzyć tylko przeszkolenie (instruktaż) pracowników 
Zamawiającego w zakresie oferowanego sprzętu medycznego. 
W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  zamierza  wykonywać  zamówienia  przy  udziale 
podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy” w formularzu oferty. Brak jakiejkolwiek adnotacji 
w tym zakresie poczytane będzie za zobowiązanie się do wykonania zamówienia własnymi siłami, 
bez tzw. podwykonawców. 

X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie: do 25 dni od dnia podpisania umowy.

XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy 

nakładają  taki  obowiązek.  W celu  potwierdzenia  ww.  warunku należy  przedstawić  dokument, 
o którym mowa w pkt 3 rozdz. XII A SIWZ.

2. Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  potencjał  techniczny  oraz  dysponują  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonawca  musi  wykazać,  iż  w  ostatnich  3  latach  przed  dniem  wszczęcia  niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy – 
w tym okresie, wykonał minimum 2 dostawy aparatu USG.
W celu potwierdzenia ww. warunku należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w     pkt    4 i     5   
rozdz. XII A SIWZ.
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3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Należy 
złożyć oświadczenie zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy na załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 
W celu  potwierdzenia  warunku należy  złożyć  oświadczenie  zgodnie  z     załącznikiem nr  3  do   
SIWZ   oraz dokumenty wymienione w   pkt 3 rozdz. XII A SIWZ.  

Uwaga 1: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie  na  podstawie  oświadczeń  i  dokumentów  wyszczególnionych  w  rozdziale  XII  SIWZ 
w podrozdziale  A.  Ocena  spełniania  warunków  dokonywana  będzie  w  systemie  0  –  1  (zero  - 
jedynkowym tj.  „spełnia – nie spełnia”),  nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków 
udziału spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Uwaga 2: Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o „Wykonawcy” rozumie się przez to zgodnie z art. 2 pkt 
11  ustawy osobę  fizyczną,  osobę  prawną albo jednostkę  organizacyjną nieposiadającą  osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

XII. INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,  JAKIE  MUSZĄ DOŁĄCZYĆ  DO 
OFERTY WYKONAWCY

A.          Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków z art. 22 
ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  2 do 
niniejszej specyfikacji.

2. Oświadczenie  Wykonawcy o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  w oparciu  o  art.  24 
Prawo  zamówień  publicznych,  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  3 do  niniejszej 
specyfikacji.

3. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do  
ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument,  o  którym  wyżej  mowa  uważa  się  za  aktualny,  w  przypadku  jego  wystawienia  lub 
potwierdzenia jego aktualności  przez organ wydający,  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.

4. Wykaz wykonanych dostaw (minimum 2 dostawy aparatu USG) w okresie ostatnich 3 lat przed 
dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania 
i odbiorców – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

5. Dokumenty  (np.  referencje)  potwierdzające,  że  dostawy,  o  których  wyżej  mowa,  zostały 
wykonane należycie.

B.          Inne oświadczenia i dokumenty   

1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawy/ców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego.  Należy dołączyć oryginał  pełnomocnictwa lub odpis  pełnomocnictwa 
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i  z załączonym wzorem 
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty-załącznik nr 1.

C.          Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające,  że  oferowane  dostawy/usługi  spełniają   
wymagania określone przez Zamawiającego 

1. Opis parametrów oferowanego sprzętu na załączniku nr 1a potwierdzający, że oferowany sprzęt 
spełnia wymogi postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 5 SIWZ.
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2. Certyfikat  CE lub deklaracja zgodności z CE na oferowany aparat USG stanowiący przedmiot 
zamówienia

Uwaga:  Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych 
drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej 
specyfikacji.

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  Zamawiający  oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub poprzez e-mail (nr faksu oraz adres e-mail podany został 
we wstępie SIWZ.

2. W przypadku przekazania jakiegokolwiek wniosku, zawiadomienia lub informacji, o których mowa w 
pkt  1,  za  pomocą  faksu  lub  poprzez  e-mail,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  o  których  mowa  wyżej  uważa  się  za 
wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się 
 z ich treścią.

4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej  bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający 
zamieszcza  dodatkowo  na  stronie  internetowej,  pod  następującym  adresem: 
www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl

XIV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  pisemnych  wyjaśnień  chyba,  że  prośbą 
o wyjaśnienie  specyfikacji  wpłynęła  do  zamawiającego  na  mniej  niż  6  dni  przed  terminem 
otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.

2. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych 
warunków zamówienia.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienie. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

3. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej,  pod następującym adresem: 
www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl

5. Wszelkie zmiany, modyfikacje treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi  na pytania co do 
treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym adresem.

XV. OSOBY  ZE  STRONY  ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ 
Z WYKONAWCAMI

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza następujące osoby:
Krzysztof Kincel - Kierownik Przychodni. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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Okres związania ofertą wynosi:  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert, tj. od dnia. 14.04.2008 r. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania 
ofertą.

XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącym 
załącznik nr 1 i 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
2.3. Dokumenty  dołączone  do  oferty  mogą  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kopii 

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  (uwaga!  –  przez  osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy).

2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 
Wszystkie  strony  należy  połączyć  ze  sobą  w  sposób  uniemożliwiający  ich  samoczynną 
dekompletację (np. zszyć, spiąć zbindować lub w inny sposób). 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4. Oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być sporządzona  na piśmie,  w  języku polskim.  Dokumenty 
sporządzone  w języku  obcym,  należy  składać  wraz  z  tłumaczeniem  poświadczonym  przez 
Wykonawcę (przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy).

4.1. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4.2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.3. Wszystkie  załączniki  do  oferty  stanowiące  oświadczenie  Wykonawcy,  muszą  być  również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.4. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność 

z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów  załączonych  przez  Wykonawcę.  Należy  dołączyć  oryginał  lub  jego  odpis 
poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4.5. Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany,  powinny  być  parafowane  wraz 
z oznaczeniem daty, przez osobę podpisującą ofertę.

5. Zaleca  się,  aby  zapisane  strony  oferty,  wraz  z  dołączonymi  do  niej  dokumentami 
i oświadczeniami  były  ponumerowane  oraz  parafowane  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie  podpisana przez 
Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6. Wykonawca  powinien  zamieścić  ofertę  wraz  z  pozostałymi  dokumentami  oświadczeniami 
w kopercie opisanej w następujący sposób:
- zaadresowana  na  Zamawiającego,  na  adres  podany  na  wstępie  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia:
- opisana: „Oferta do przetargu nieograniczonego na:  „Zakup aparatu USG” -  Nie otwierać 

przed 14.04.2008 r. godz. 16:00.
- oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed 
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona 
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
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8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  co, do których 
Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one 
udostępniane. 

8.1. Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  winny  być  zgrupowane  i stanowić  oddzielną 
część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez 
Zamawiającego”.

8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi 
wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy 
może  nastąpić  przeglądanie  ofert/y  (wraz  z załącznikami)  dokona  Zamawiający  z  tym, 
że przeglądanie winno nastąpić bez zbędnej zwłoki. 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty - załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 

uwzględniać ewentualne upusty i rabaty.
3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- cenę bez podatku VAT (netto),
- należny VAT,
- cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po 
przecinku).

5. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  Przychodni  Rejonowej  przy  ul. 
K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie  Śląskiej  -  Halembie  w pokoju  nr  39,  nie  później  niż  do dnia 
14.04.2008 r. do godziny 15:45

2. Wszystkie oferty  otrzymane przez Zamawiającego  po terminie  podanym w pkt.  1  niniejszego 
rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte, po terminie na wniesienie protestu.

3. Zamawiający otworzy  koperty  z  ofertami  i  zmianami  w  dniu 14.04.2008 r.  o godzinie  16:00 
w pokoju nr 41 w siedzibie Zamawiającego.

XXI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) 
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące 
ceny  oferty,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  oraz  warunków  płatności 
zawartych w ofercie.

3. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  był  obecny  przy  otwieraniu  ofert,  na  jego  wniosek 
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału.

4. W  toku  badania  ofert  Zamawiający  sprawdzi,  czy  poszczególni  Wykonawcy  nie  podlegają 
wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ustawy.

4.1.W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez niego oferta nie 
jest rozpatrywana. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający sprawdzi także, czy Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni, złożyli odpowiednie 
oferty. 
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5.1.W  razie,  gdy  złożona  oferta  będzie  sprzeczna  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  lub  ze 
specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  Zamawiający  dokona  odrzucenia  rozpatrywanej 
oferty.  Zamawiający  odrzuci  rozpatrywaną  ofertę,  także  w  innych  przypadkach,  określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 89 ustawy.

6. W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

7. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki  rachunkowe 
w obliczeniu  ceny,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym wszystkich  Wykonawców,  którzy  złożyli 
oferty.

8. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg 
zostanie  unieważniony.  Zamawiający  unieważni  postępowanie  także  w  innych  przypadkach, 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  w  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia 
i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według 
kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

10. Zamawiający  powiadomi  o  wynikach  przetargu  przesyłając  zawiadomienie  wszystkim 
Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  oraz  poprzez  zamieszczenie  informacji  o  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń), a także na własnej stronie internetowej 
pod następującym adresem: www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl

10.1.Zawiadomienie  o  wyniku  przetargu  przesyłane  do  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  zawiera 
informacje o:

- wyborze  najkorzystniejszej  oferty  (nazwa  i  adres  Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano; 
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację);
- wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  wraz  z  podaniem  uzasadnienia 
faktycznego i prawnego;
- wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni  z postępowania o udzielenie zamówienia,  wraz 
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

10.2.Informacja przesłana Wykonawcy, którego ofertę wybrano, dodatkowo zawierała będzie informację 
określającą miejsce i termin zawarcia umowy.

XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1. Przy  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi 
kryteriami:

a) cena ofertowa – 90 pkt

b) okres udzielonej gwarancji – 10 pkt 

2. Każdy  z  Wykonawców  w  poszczególnych  kryteriach  otrzyma  odpowiednią  ilość  punktów, 
wyliczoną w następujący sposób:

ad. a) cena ofertowa:  90 pkt
obliczana wg wzoru:

N
I P =   -----   x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:
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I P – ilość punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach  - 90 pkt.

ad. b) okres udzielonej gwarancji:  10 pkt
sposób obliczenia:
Wymagany minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy. 
Za udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy - Wykonawca otrzyma 5 punktów
Za udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy i więcej - Wykonawca otrzyma 10 punktów

XXIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej tj. w PLN. 
Nie dopuszcza się możliwości rozliczania się w walucie obcej (innej niż w polskich złotych).

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór 
umowy (załącznik nr 6).

2. Miejsce  oraz  termin  zawarcia  umowy,  Zamawiający  poda  Wykonawcy,  którego  oferta  została 
wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania.

3. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy.

4. W przypadku dokonania  wyboru najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę 
regulującą współpracę tych podmiotów (umowa tzw. Konsorcjum).

5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem 
umowy, będzie:

Kierownik Przychodni – Krzysztof Kincel, tel. 032   24 32 998

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  przysługują  środki 
ochrony prawnej przewidziane wspomnianą wyżej ustawą.

1.1. Przed upływem terminu do składania ofert, środki ochrony prawnej wobec czynności podjętych 
przez Zamawiającego, przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym 
na listę  organizacji  uprawnionych do wnoszenia środków ochrony  prawnej,  prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Zasady,  terminy  oraz  sposób  korzystania  ze  środków ochrony  prawnej  szczegółowo regulują 
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 ustawy) z zastrzeżeniem: 
iż  z  uwagi  na  wartość  zamówienia  mniejsze  od  tzw.  kwoty  unijnej  dla  /dostaw/usług, 
w     niniejszym  postępowaniu  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  dotyczących  odwołań   
i     skarg. (art. 184 ust. 1 ustawy).  
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

1. Oferta  złożona  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Przychodni  
Rejonowej SPZOZ przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej

2. Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon i fax:
……………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………….............................

3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
• Netto …………………………………………………………….....................

…………………………………………………………….....................
• Należny podatek VAT …………………………………………………………….....................

…………………………………………………………….....................
• Brutto …………………………………………………………….....................

…………………………………………………………….....................

4. Termin realizacji zamówienia (podany w dniach – nie dłużej niż 25 dni od dnia podpisania umowy)

……………………………………………………………………………

5. Okres udzielonej gwarancji (podany w miesiącach, minimum 12 m-cy):

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

6. Warunki płatności:  zgodnie ze wzorem umowy

7. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do specyfikacji  wzoru umowy i przyjmuję go 

bez zastrzeżeń; 
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w 

SIWZ;

8. Niżej podany zakres/część zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:
- ………………………………………………………
- ………………………………………………………

(W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy”.  
Brak jakiejkolwiek adnotacji w tym zakresie poczytane będzie za zobowiązanie się do wykonania zamówienia własnymi siłami,  
bez tzw. podwykonawców). 

9. Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1a

Oferowany aparat USG
(ultrasonograf)

Nazwa aparatu: (typ, model)  ..…………………………………………………………………………………..
Rok produkcji (wymagany 2007 r. lub 2008 r.): ………………………………………………………………
Producent aparatu (nazwa i adres), kraj pochodzenia aparatu: ……………………………………….....

L.p. Opis parametrów aparatu USG Parametry 
wymagane wartości 

graniczne 

Wypełnia Wykonawca
wartości/parametry oferowanego 

aparatu (należy wpisać Tak/Nie 
oraz tam gdzie jest to wymagane 

konkretny parametr)

1. Aparat fabrycznie nowy Tak

2. Autoryzacja producenta na prowadzenie 
przez wykonawcę sprzedaży i serwisu 
oferowanego sprzętu na terenie Polski 

Tak

3. Oferowany aparat – przenośny w formie 
laptopa, waga aparatu

Max. 5 kg

4. Oferowany aparat wyposażony w klawiaturę 
alfanumeryczną

Tak

5. Wbudowany w aparat akumulator z 
możliwością pracy bez zewnętrznego 
zasilania

Tak 

6. Wbudowany w aparat monitor LCD Min. 10 cali

Min. 800x600

7. Aplikacje:

a) jama brzuszna Tak

b) położnictwo Tak

c) ginekologia Tak

d) kardiologia Tak

e) naczyniowe Tak

f) małe narządy Tak

g) ortopedia Tak
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L.p. Opis parametrów aparatu USG Parametry 
wymagane wartości 

graniczne 

Wypełnia Wykonawca
wartości/parametry oferowanego 

aparatu (należy wpisać Tak/Nie 
oraz tam gdzie jest to wymagane 

konkretny parametr)

8. Tryby pracy:

a) B-Mode Tak

b) M-Mode Tak

c) Color Doppler Tak

d) Doppler Pulsacyjny Tak

e) Power Doppler Tak

f) Power Doppler z detekcją kierunku Tak

g) Obrazowanie harmoniczne Tak

h) Duplex/Triplex Tak

9. Pełna archiwizacja na dysku twardym Min. 40 GB

10. Nagrywarka DVD Tak

11. Możliwość zgrywania obrazów i pętli na 
przenośnych urządzeniach typu PEN DRIVE

Tak

12. Pamięć CINE-LOOP Min. 4000

13. Automatyczna optymalizacja obrazu Tak

14. Kanały procesowe Min.  256

15. Głębokość penetracji Min. 2 – 30 cm

16. 256 odcieni szarości Tak

17. Ogniska regulowane elektroniczne Min. 8

18. Odświeżanie tzw. Frame rate Min. 350 Hz

19. Zoom (w czasie rzeczywistym i po 
zamrożeniu)

Min. x 8

20. Zapis zdjęć oraz pętli w formatach:

a) JPeg Tak

b) raw data Tak

c) avi Tak

d) dicom Tak

21. Szerokość bramki dopplerowskiej Min. 1 – 16 mm

22. Kąt korekcji Min. +/- 60o
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L.p. Opis parametrów aparatu USG Parametry 
wymagane wartości 

graniczne 

Wypełnia Wykonawca
wartości/parametry oferowanego 

aparatu (należy wpisać Tak/Nie 
oraz tam gdzie jest to wymagane 

konkretny parametr)

23. Regulacja kąta Min. +/- 20o

24. Pomiar prędkości maksymalnej Max. 6 m/s

25. Automatyczny pomiar (PI, RI, Time) – auto- 
matyczny obrys w czasie rzeczywistym – live

Tak

26. Głowica elektroniczna liniowa do badań 
naczyniowych oraz małych narządów

Tak

a) częstotliwość pracy Min. 4.0 – 10.0 MHz

b) ilość kryształów Min. 128

c) szerokość skanu Max. 40 mm

d) obrazowanie trapezowe (virtualconvex) Tak

27. Głowica elektroniczna sektorowa do badań 
kardiologicznych

Tak

a) częstotliwość pracy Min. 2.0 – 4.0 MHz

b) ilość kryształów Min. 64

c) kąt skanu 90o

d) obrazowanie harmoniczne Tak

28. Głowica elektroniczna typu convex do badań 
jamy brzusznej

Tak

a) częstotliwość pracy Min. 2.0 – 5.0 MHz

b) ilość kryształów Min. 128

c) kąt skanu 55o +/- 3o

d) obrazowanie harmoniczne Tak

29. Oprogramowanie naczyniowe Tak

30. Oprogramowanie kardiologiczne Tak

31. Oprogramowanie oparte na architekturze 
systemów Windows z możliwością 
aktualizacji o nowszą wersję

Tak

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy
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………………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ przy 
ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej

Niniejszym oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia;

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie;

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy
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………………………
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ przy 
ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej

Niniejszym oświadczam, że:

Zgodnie  z  brzmieniem  art.  24  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  nie  podlegam  wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy
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…………………..…..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4

WYKAZ

WYKONANYCH DOSTAW 
O CHARAKTERZE PORÓWNYWALNYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ przy 
ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej

Lp. Zleceniodawca Opis wykonanych 
dostaw, wartość brutto PLN

Okres realizacji 
(dzień, miesiąc, 

rok)

Nr 
referencji

Do niniejszego wykazu, dołączamy .......  szt. referencji  lub innych dokumentów potwierdzających, że 
ww. usługi/prace zostały wykonane należycie.

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i instalacją przenośnego - w formie laptopa - 
aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie 
Śląskiej. Wymagane minimalne parametry aparatu opisano w pkt 6 niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia. 
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  33112200-0

2. Dostarczony  do  Zamawiającego  aparat  USG  (ultrasonograf)  musi  być  fabrycznie  nowy, 
wyprodukowany  nie  wcześniej  niż  w  2007  r.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego 
naruszenia plomb transportowych, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy.

3. Sprzedający  zobowiązany  jest  do  przeszkolenia  –  instruktażu  pracowników  Zamawiającego 
z zakresu obsługi oferowanego aparatu USG w terminie 14 dni od przekazania aparatu.

4. Na dostarczony aparat USG musi być udzielona gwarancja na co najmniej 12 miesięcy.

5. Pozostałe obowiązki związane z realizacją zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy opisane 
zostały we wzorze umowy.

6. Opis wymaganych minimalnych/granicznych parametrów aparatu USG. 

L.p. Opis parametrów aparatu USG Parametry wymagane wartości  
graniczne 

1. Aparat fabrycznie nowy Tak

2. Autoryzacja producenta na prowadzenie przez 
wykonawcę sprzedaży i serwisu oferowanego sprzętu na 
terenie Polski 

Tak

3. Oferowany aparat – przenośny w formie laptopa, waga 
aparatu

Max. 5 kg

4. Oferowany aparat wyposażony w klawiaturę 
alfanumeryczną

Tak

5. Wbudowany w aparat akumulator z możliwością pracy 
bez zewnętrznego zasilania

Tak 

6. Wbudowany w aparat monitor LCD Min. 10 cali,   Min. 800x600

7. Aplikacje:

a) jama brzuszna Tak

b) położnictwo Tak

c) ginekologia Tak

d) kardiologia Tak

e) naczyniowe Tak

f) małe narządy Tak

g) ortopedia Tak
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L.p. Opis parametrów aparatu USG Parametry wymagane wartości  
graniczne 

8. Tryby pracy:

a) B-Mode Tak

b) M-Mode Tak

c) Color Doppler Tak

d) Doppler Pulsacyjny Tak

e) Power Doppler Tak

f) Power Doppler z detekcją kierunku Tak

g) Obrazowanie harmoniczne Tak

h) Duplex/Triplex Tak

9. Pełna archiwizacja na dysku twardym Min. 40 GB

10. Nagrywarka DVD Tak

11. Możliwość zgrywania obrazów i pętli na przenośnych 
urządzeniach typu PEN DRIVE

Tak

12. Pamięć CINE-LOOP Min. 4000

13. Automatyczna optymalizacja obrazu Tak

14. Kanały procesowe Min.  256

15. Głębokość penetracji Min. 2 – 30 cm

16. 256 odcieni szarości Tak

17. Ogniska regulowane elektroniczne Min. 8

18. Odświeżanie tzw. Frame rate Min. 350 Hz

19. Zoom (w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu) Min. x 8

20. Zapis zdjęć oraz pętli w formatach:

a) JPeg Tak

b) raw data Tak

c) avi Tak

d) dicom Tak

21. Szerokość bramki dopplerowskiej Min. 1 – 16 mm

22. Kąt korekcji Min. +/- 60o

23. Regulacja kąta Min. +/- 20o
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L.p. Opis parametrów aparatu USG Parametry wymagane wartości  
graniczne 

24. Pomiar prędkości maksymalnej Max. 6 m/s

25. Automatyczny pomiar (PI, RI, Time) – automatyczny 
obrys w czasie rzeczywistym – live

Tak

26. Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych 
oraz małych narządów

Tak

a) częstotliwość pracy Min. 4.0 – 10.0 MHz

b) ilość kryształów Min. 128

c) szerokość skanu Max. 40 mm

d) obrazowanie trapezowe (virtualconvex) Tak

27. Głowica elektroniczna sektorowa do badań 
kardiologicznych

Tak

a) częstotliwość pracy Min. 2.0 – 4.0 MHz

b) ilość kryształów Min. 64

c) kąt skanu 90o

d) obrazowanie harmoniczne Tak

28. Głowica elektroniczna typu convex do badań jamy 
brzusznej

Tak

a) częstotliwość pracy Min. 2.0 – 5.0 MHz

b) ilość kryształów Min. 128

c) kąt skanu 55o +/- 3o

d) obrazowanie harmoniczne Tak

29. Oprogramowanie naczyniowe Tak

30. Oprogramowanie kardiologiczne Tak

31. Oprogramowanie oparte na architekturze systemów 
Windows z możliwością aktualizacji o nowszą wersję

Tak

Załącznik nr 6

wzór umowy 

Nr …../2008
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Zawarta w dniu …………….2008 r.  w Rudzie Śląskiej pomiędzy:

- Przychodnią Rejonową Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej przy ulicy Makuszyńskiego 7, którą reprezentuje Kierownik Przychodni Krzysztof Kincel , zwaną 
dalej „Kupującym”
a
- ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………., reprezentowanym przez …………………………………………………
……………………………………….., zwanym dalej „Sprzedającym”

o następującej treści:

§ 1
Przedmiotem umowy,  będącym zamówieniem publicznym,  udzielonym zgodnie  z przepisami  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 
1655) w trybie przetargu nieograniczonego, jest: „Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla 
potrzeb Przychodni  Rejonowej  SPZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej”,  zgodnie 
z opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz 
złożoną ofertą z dnia …………………………….. stanowiącymi integralną cześć umowy.

§ 2
Strony ustalają, że realizacja przedmiotowej umowy nastąpi w terminie do …. dni od dnia podpisania 
umowy.

§ 3
1. Sposób  przewozu  i  opakowania  aparatu  medycznego,  stanowiącego  przedmiot  umowy,  winien 

odpowiadać jego właściwościom i zabezpieczać go przed uszkodzeniem w czasie transportu.

2. Koszt  ubezpieczenia  aparatu  USG  do  momentu  przekazania  Kupującemu  przedmiotu  umowy 
ponosi Sprzedający.

§ 4
1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Kupującemu wraz z aparatem dokumentów dotyczących 

działania  aparatu  i  potwierdzających  jego  wprowadzenie  do  obrotu  i do  używania  zgodnie 
z wymaganiami  określonymi  w  przepisach  odrębnych,  a w szczególności  świadectw,  rejestracji, 
jakości i dopuszczenia do ich stosowania oraz instrukcji używania w języku polskim.

2. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Kupującemu aparatu USG wraz z wyposażeniem, które 
nie będzie  stwarzać  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  i  zdrowia  pacjentów,  użytkowników  i  osób 
trzecich.

3. Sprzedający  zobowiązany  jest  do  przeszkolenia  (instruktażu)  pracowników  Zamawiającego, 
z zakresu obsługi oferowanego aparatu USG.

§ 5
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy określony w § 1 umowy cenę wynoszącą:
- netto: ……………………………. zł,
- podatek VAT: ………………….. zł,
- brutto, łącznie z podatkiem VAT: ………………… zł.

2. Zapłata  za  dostarczony  i  zamontowany  aparat  USG  nastąpi  w  terminie  do  3  tygodni  od  dnia 
dostarczenia Kupującemu faktury.
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3. Sprzedający wystawi fakturę Kupującemu nie wcześniej niż w dniu dostarczenia i instalacji aparatu 
oraz jego pozytywnego odbioru.

4. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi przelewem, na następujące konto: ……………………………….

§ 6
1. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Sprzedającego gotowości do 

jego wydania.

2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy zostanie sporządzony protokół 
odbioru, który będzie stanowił podstawę rozliczeń między stronami.

3. Z dniem protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przechodzą na Kupującego korzyści, ciężary 
związane z nim oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub jego uszkodzenia.

4. Osobą reprezentującą Sprzedającego przy odbiorze sprzętu medycznego będzie ………………… 
Osobą reprezentującą Kupującego, będzie Kierownik Przychodni…………………...

§ 7
1. Sprzedający udziela gwarancji na dostarczony aparat USG na następujący okres: ….. miesięce/y - 

licząc od dnia jego protokolarnego przekazania Kupującemu.

2. Kartę gwarancyjną Sprzedający dołączy i wyda Kupującemu w dniu wydania przedmiotu umowy.

3. Ustala się minimalne wymogi gwarancji, która co najmniej musi uwzględniać poniższe warunki:
a)  w  okresie  gwarancji  gwarant  zobowiązany  jest  do  naprawy  lub  wymiany  każdego  z elementów 
podzespołów  lub  zespołów  aparatu,  które  uległy  uszkodzeniu  z  przyczyn  wad  konstrukcyjnych, 
produkcyjnych lub materiałowych,
b) gwarant w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe, stwierdzone po 
rozpakowaniu fabrycznych opakowań,
c) gwarantowany czas reakcji  serwisu wynosi maksymalnie 48 godzin w dni robocze i dni wolne od 
pracy,
d)  w  przypadku  trzykrotnej  naprawy  zespołu,  podzespołu  lub  urządzenia  peryferyjnego  aparatury, 
gwarant zobowiązuje się wymienić wadliwy element na nowy,
e) czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje w każdym przypadku przedłużenie okresu gwarancji 
o pełny okres niesprawności urządzenia,
f) na czas trwania naprawy gwarant zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego aparatu lub jego 
części zastępczej o parametrach nie niższych niż określone w załączniku do umowy,
g) gwarant gwarantuje pełną obsługę pogwarancyjną oraz dostawę elementów zużywalnych w okresie 
minimum 5 lat,
h)  gwarant  zobowiązany  jest  w  okresie  gwarancji  do  udzielania  bezpłatnych  porad  telefonicznych 
w zakresie obsługi urządzenia,
i) gwarant zobowiązany jest do wykonywania raz w roku bezpłatnych przeglądów technicznych w trakcie 
trwania okresu gwarancji;
j) w przypadku nie wywiązywania się z warunków określonych w niniejszej umowie, Kupujący ma prawo 
zlecić czynności gwarancyjne innemu wykonawcy na koszt gwaranta.

§ 8

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań 
umownych poprzez zapłatę kar umownych przypadkach i w wysokościach określonych poniżej.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:
a)  w  wysokości  10%  wartości  przedmiotu  umowy,  gdy  Kupujący  odstąpi  od  umowy  z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Sprzedający,
b)  w  wysokości  1%  wartości  przedmiotu  umowy,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  w wydaniu 
przedmiotu umowy,
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c) w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w naprawie lub 
usunięcia wady, od terminu wyznaczonego na jej naprawę lub usunięcie.

3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną: w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy 
Sprzedający odstąpi od wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący.

4. Strony  mają  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych 
w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

§ 9
1. W  razie  wystąpienia  istotnej  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  zamówienia  nie  leży 

w  interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, Kupujący 
może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych 
okolicznościach.

2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Sprzedający  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  jedynie  wtedy,  gdy  nie  jest  ona  sprzeczna 
z ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  i  wymaga  zachowania  formy  pisemnej,  pod  rygorem 
nieważności.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

§ 12
Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  przy  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane 
przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Kupującego.

§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy:

……………………………………… ……………………………………
     SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY
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