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SPZZOZ.ZP/30/2019			         	             Przasnysz, 26.04.2019 r 




Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę kardiomonitora”   dla zadania: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci.” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego (nabór w trybie pozakonkursowym)- POIS.09.01.00-00-0306/18
, 
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,                        ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Przedmiot zamówienia:
	Przedmiotem zamówienia dostawa:


Kardiomonitora – szt. 1

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania dla zadania:
„Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci.”

Kod CPV – 33100000-1   - Urządzenia medyczne

	Ogólne warunki dotyczące przeglądów i napraw gwarancyjnych:

	Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt dostawcy urządzenia,

Jako koszt naprawy należy rozumieć:
- koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu,
- koszt robocizny,
- koszt części zamiennych.
c) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż termin wykazany we wzorze Umowy.
	Darmowe przeglądy w okresie gwarancyjnym. Ich zakres i częstotliwość wynika z dokumentacji technicznej urządzenia.

Jako koszt przeglądu należy rozumieć:
- koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu,
- koszt robocizny,
- koszt części zamiennych.
3. Stosowanie zamienników. Rozwiązania równoważne:
	a) Podane  przez  Zamawiającego  ewentualne  nazwy  (znaki  towarowe),  mają  charakter  przykładowy,  a ich  wskazanie  ma  na  celu  określenie  oczekiwanego  standardu,  przy  czym  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 
	b) Podane w tabelach wymagania techniczne sprzętu stanowią dla zamawiającego wykładnię jakościową oraz parametrową dla zamawianego sprzętu. Wykonawca przygotowując ofertę  ma prawo zwrócić się do Zamawiającego  o ocenę rozwiązań technicznych równoważnych, wykazując, że zastosowane rozwiązania w oferowanym sprzęcie łącznie nie zmieniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakościowym i  parametrowym sprzętu jako całości.
	c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, świadectwo jakości, dokumentację techniczno-ruchową).
	d) Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
		- spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych
		- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).
	e) Gdziekolwiek w Zapytaniu przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem uzyskania jego zgody.

Kryterium oceny:
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
	Cena – 100 %


Ad. 1 
Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:
 
              najniższa cena ofertowa brutto x 100
C =     -----------------------------------------       x  100%
  		 cena oferty badanej brutto


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert w sytuacji gdy:
- zaoferowana cena, zdaniem Zamawiającego nie będzie gwarantowała należytego wykonania zamówienia.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do zapytania.
Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu,                    ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz,  pok. Z110 lub pocztą.
Forma złożenia ofert:
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty

Formularz oferty
	Wypełniony załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zaakceptowany wzór umowy
	W języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany sprzęt medyczny.
	Dokumenty wymagane  ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 211 ze zm.) dla każdego sprzętu medycznego wchodzącego w skład danego pakietu

	Sposób składania ofert:


	Oferta powinna być złożona na wymaganym formularzu, w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę. 
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w zamówieniu obciążają wyłącznie wykonawcę. 
Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.
Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem:







nazwa Wykonawcy
adres Wykonawcy
				SPZZOZ w Przasnyszu
				ul. Sadowa 9,06-300 Przasnysz

„Dostawa kardiomonitora”

Nie otwierać przed dniem  08.05.2019 r. godz. 10.00









 




Termin wykonania 
Do 31.05.2019 r. 
Termin złożenia ofert:
08.05.2019 r. do godziny 10:00
( podpis Zamawiającego)

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.





Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA


Dane Wykonawcy
Nazwa firmy / Nazwisko i imię  ......................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Tel. ...................................... fax. ................................ e-mail .....................................................
NIP: .................................................................... REGON: .........................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego składamy niniejszą ofertę na:
 
„Dostawę kardiomonitora”


Wartość netto: ……………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT: …………………..

Wartość brutto: ………………….
(słownie: …………………………………………………………………………………………………)



Zobowiązania Wykonawcy
1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.



......................................................
(pieczątka i podpis)







Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Kardiomonitor 

Lp.
Opis parametru
Parametr wymagany
Parametr oferowany
1
Producent
Podać

2
Model
Podać

3
Rok produkcji min. 2019
Podać

Parametry


4.
Kardiomonitor o budowie kompaktowej z wbudowanymi na stałe niezależnymi od siebie modułami pomiarowymi
TAK

	

Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. 
TAK


Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 19 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 1280x1024 pikseli oraz wbudowane moduły w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczną rączkę
TAK

4
Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika
TAK

	5

Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające bezgłośne działanie
TAK

	6

Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy
TAK

	7

Trendy graficzne i w formie tabel z okresu min. 96 godzin
Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności
TAK

8
Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie
TAK

	1

Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr)
TAK

	1

Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe
TAK

	1

Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów
TAK

15.
Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania
TAK

16.
Osobny ekran prezentujący równocześnie zbiór wszystkich dostępnych w kardiomonitorze alarmów do monitorowanych parametrów z możliwością zmiany każdego z alarmów.
TAK

17.
Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie wszystkich monitorowanych fal  dynamicznych (tj. minimum 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną z okresu min. 72 h
TAK

18.
Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (jednocześnie wszystkich wartości cyfrowych i jednocześnie wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika
TAK

19.
Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora
TAK

20 
Wbudowane złącze RJ-45 zapewniające podłączenie kardiomonitora z innymi kardiomonitorami oraz do centrali monitorującej zainstalowanymi na oddziale SOR
TAK



Moduł EKG/ST/Arytmia/Respiracja


21.
-Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego
-Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min 
-Możliwość wyboru 1 z 4 prędkości fal EKG (6,25; 12,5; 25 i 50 mm/s) 
-Możliwość obserwacji odprowadzeń EKG - I, II, III, aVL, aVR, aVF oraz Vn.
-Możliwość jednoczesnej obserwacji 6 odprowadzeń EKG z kabla 3-żyłowego oraz 7 odprowadzeń EKG z kabla 
5-żyłowego
-Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora na ekranie w kanale EKG i sygnalizacją dźwiękową
-Analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie
-Analiza co najmniej 19 kategorii arytmii
-Respiracja metodą impedancyjną
- częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min
- prezentacja fali oddechu
- wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG
-Licznik wykrytych bezdechów
-Alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s
-Możliwość rozbudowy modułu o jednoczesną obserwację 12 odprowadzeniowego EKG
- Wyposażenie: kabel EKG 3 żyłowy
TAK



Moduł SpO2


22.
- Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax
- prezentacja krzywej pletyzmograficznej
- saturacja w zakresie min. 1-100%
- tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm
- Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika
- Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom poziomu saturacji - SatSeconds
- Wyposażenie: przedłużacz i czujnik wielorazowy SpO2 typu klips na palec
TAK



Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 


23.
- Zakres pomiaru ciśnienia min. 15-255 mmHg
- Pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego
- Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych i dla noworodków
- Pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min 
- Pomiar ciągły oraz na żądanie
- Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora
- Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika
- szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru
- Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie
- Wyposażenie wężyk oraz 2 mankiety dla dorosłych + 1 dla dzieci
TAK


Moduł pomiaru Temperatury


24.
Pomiar temperatury w jednym kanale
Zakres pomiaru: min.  0 – 50 °C z dokładnością min. 0,1°C 
Możliwość zmiany nazw kanałów w zależności od miejsca pomiaru do wyboru przez użytkownika
Wyposażenie: wielorazowy 1 czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy i 7 czujników do pomiaru temperatury głębokiej


25.
Możliwość rozbudowy o moduł ciśnienia inwazyjnego do czterech kanałów równocześnie, moduł kapnometrii, moduł inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego, moduł do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru rzutu minutowego oraz parametrów hemodynamicznych, moduł rejestratora termicznego z możliwością rejestracji do 6 fal równocześnie (nie tylko EKG).
TAK

26.
Uchwyt ścienny
TAK


III

Wymagania pozostałe
	


27.
Gwarancja na zestaw min 24 miesiące (z wyłączeniem  elementów zużywalnych)
TAK

28.
Nieodpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji 
TAK

29.
Oznakowanie sprzętu  zgodnie z wymogami
TAK

30.
Zabezpieczenie obsługi serwisowej i części zamiennych urządzenia min. 10 lat
TAK

31.
Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą
TAK








































Załącznik nr 3
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WZÓR  UMOWY 


zawarta w  Przasnyszu w dniu .................r.  pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej  
06-300  Przasnysz    ul. Sadowa 9
reprezentowanym przez:
   
Dyrektora SP ZZOZ - lek. med. Jerzy Sadowski

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a 			...................................................................................
reprezentowanym przez:
.............................................................
zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”

o treści następującej:
§  1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego:

- ……………………………………………

zgodnie z postanowieniami zapytania,  oraz stosownie do oferty z dnia ……………… roku
	Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania                 i przekazania Zamawiającemu w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu stanowiącym integralną część umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy. 

Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, jest fabrycznie nowy i ma uregulowane opłaty celne.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz z kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami, które dotyczą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ.
	Szczegółowy zakres rzeczowy, warunki techniczne wykonania oraz niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć przy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie..
Wyroby będące przedmiotem Umowy muszą posiadać oznaczenia wymagane przepisami (CE). Ponadto powinny zawierać oznaczenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o ile takie są wymagane

§ 2.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 31.05.2019 r.

§ 3.
Realizacja przedmiotu umowy

Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
	Odbiór towarów i robót odbywać się będzie w miejscu dostawy lub wykonania robót.                Z odbioru towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony.
	Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół odbioru. 
	Protokół odbioru zostanie podpisany po:
	dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;
dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy instalacji dostarczonych przedmiotów i konfiguracji na miejscu dostawy, dokonaniu adaptacji pomieszczeń jeżeli montaż urządzeń tego wymaga 
sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonych przedmiotów z ofertą (w tym kompletności oferowanego wyposażenia dodatkowego) oraz ich prawidłowego funkcjonowania; 
wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów gwarancyjnych (kart gwarancyjnych) dla każdego dostarczonego przedmiotu.
wykonaniu robót montażowych 
	W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad towarów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towarów lub robót i wezwaniu do usunięcia wad. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego będzie uważane za dokonanie odbioru towarów lub robót bez zastrzeżeń.
Przez wady przedmiotu umowy uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru rozumie się także niekompletność dostarczonego sprzętu tj. niedostarczenie wszelkich materiałów i podzespołów dodatkowych (kabli itp.), które wskazano w ofercie oraz nieprawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania, niezgodności dostarczonego sprzętu, w stosunku do zapisów SIWZ i złożonej oferty jak również wykonanie prac montażowych które nie są zgodne z warunkami technicznymi ich wykonania, a które mają wpływ również na prawidłowe funkcjonowanie zakupionego sprzętu. 
	Zamawiający nie dopuszcza sprawdzenia towarów w celu oceny stanu wykonania umowy w siedzibie Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców). 
Wszystkie niezbędne do sprawdzenia towarów urządzenia oraz opisy techniczne a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców) niezbędna do dokonania sprawdzenia towarów, będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
	jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

	Wykonawca zobowiązuje się:

	wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

2) skierowania do realizacji umowy pracowników posiadających niezbędne doświadczenie oraz wykorzystać zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3) wykonania niezbędnych pomiarów, testów itp. po zmontowaniu, zainstalowaniu uruchomienia dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
4) wykonania bieżących szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu.
	usuwać zauważone z uruchomienia - użytkowania usterki.

2.  Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:.................................. tel.............. 

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego
1.  Zamawiający zobowiązuje się do
1) zapewnienia warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.
	Zapewnienia udziału w realizacji przedmiotu zamówienia personelu, który odbierać będzie dostarczony sprzęt.

Dokonania odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
	Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza: 

…………………………………………………………

§ 6.

Warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:
wartość netto: ……………………… zł
(wartość netto słownie: …………………………………………………………………..)
	wartość brutto: …………………….. zł
	(wartość brutto słownie: …………………………………………………………………)
	Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia oraz ewentualnie usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru.
	Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostawy jest  wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stwierdzający wykonanie dostaw bez wad, albo potwierdzający usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu dostawy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:
Bank: ………………………………………….
nr rachunku: ………………………………….

§ 7
Gwarancja

	Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad fizycznych, oraz że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami technicznymi Polskich Norm, a także że spełnia wymagania normy CE.
	Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.

Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego dostarczonego przedmiotu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią – producenta, jeżeli Wykonawca nie jest producentem danego urządzenia. 
	Na dostarczone przedmioty umowy Wykonawca udziela gwarancji w okresach wynikających z załącznika do SIWZ. Dokumenty gwarancyjne dostarczane będą wraz ze sprzętem, a gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru.
Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed postanowieniami wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę.
Wykonawca zwolni się od obowiązku udzielenia gwarancji określonej w załączniku do SIWZ tylko poprzez przedstawienie wypełnionej i podpisanej gwarancji producenta obejmującej ten sam albo dłuższy okres. 
Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez użytkownika zgłaszającego awarię, wadę lub usterkę, z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa użytkownika, tj. w danej lokalizacji okaże się niemożliwa.
Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad – w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub usunięcia wad w drodze naprawy towarów, w zależności od wyboru Zamawiającego.
Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin w dni robocze od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.
Uprawionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele Zamawiającego.
W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad gwarancyjnych w terminie wskazanym w ust. 9 oraz z okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie wad gwarancyjnych osobie trzeciej posiadającej autoryzację serwisową producenta sprzętu na koszt Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii albo wymiany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych( i 10 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego
Gwarancja obejmuje bezpłatne usuniecie usterek, wad, awarii sprzętu oraz oprogramowania łącznie z wymianą uszkodzonych części i podzespołów lub  dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Przewóz do naprawy i zwrot naprawionego sprzętu odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający może zażądać sprzętu medycznego na czas naprawy, a Wykonawca udostępnia nieodpłatnie.

§ 8.
Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia.;
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 7 ust 1, w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 w wysokości 0,5 % kwoty brutto dla danego elementu za każdy dzień opóźnienia.
w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i niedostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego bądź też niedostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego w wysokości 0,5% kwoty brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień zwłoki 
nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości                50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia.

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
	Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.



§ 9.
Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umowa w sposób niezgodny z ofertą, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.
Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu kiedy Wykonawca uzasadni zwłokę w realizacji umowy. Zgoda ta nie może stanowić zagrożenia dla realizacji terminów wynikających z Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług do dnia odstąpienia od Umowy.
Niezależnie od wyżej określonych uprawnień Zamawiający może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości.  

§ 10.
Aneksowanie umowy

1.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
1)  okresu realizacji umowy w przypadku kiedy Wykonawca udowodni, że z przyczyn obiektywnych niezależnych od niego nie jest w stanie zrealizować zamówienia w określonym w umowie terminie np.: producent urządzeń wydłużył termin realizacji w stosunku do terminu wynikającego z umowy, wystąpiła przerwa w dostawach itp. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia nie może być dłuższe niż 20 dni.
2) terminu zakończenia realizacji umowy – termin ten mogą ulec zmianie w sytuacji opisanej w pkt 2 tiret 1, ponadto kiedy w interesie Zamawiającego będzie dokonanie tych zmian
	zmiany wielkości ceny, jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
	zmiany adresu  / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,

zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,
	zmiany będącej skutkiem poprawy omyłki oczywistej
	zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, a także zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
	Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku następujących okoliczności:

1)   zmiany umowy będą  korzystne dla Zamawiającego, 
	konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,

Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają  niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

§ 11.
Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j Dz. U. z 2017 r poz. 459)                     

§ 12.
Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.




Wykonawca							 Zamawiający
























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




Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą)  ……………….. z dnia ………………. r.

CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu …………………….  r. dostarczono do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu  n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:
Nazwa wyrobu
Dostarczona ilość
Wartość brutto
[zł]

………………………….
……….
……………….. zł

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

                                                  Miejsce montażu 
Ilość zamontowanych urządzeń

…………………….

…………
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.
Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.
Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu.
Wykonawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

Nazwa wyrobu
Liczba przeszkolonych osób

……………..

………

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A. 

Opóźnienie wykonawcy  podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ………..  dni.

WYKONAWCA:      							ZAMAWIAJĄCY:



