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Znak sprawy: ZO/02/II/2009

Zaproszenie do składania ofert na :
„Zakup i dostawę elektroencefalografu  dla SPZOZ Głubczyce”

(Zamówienia do kwoty 14.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r.   na podstawie art. 4 ust. 8  ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655).

Istotne Warunki Zamówienia
I – Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
Adres do korespondencji: ul. M.C. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce 
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 730 – 1500

Sekretariat: tel/fax  077 4801170 e-mail  spzoz.gl.st@op.pl
Zamówienia publiczne: fax 077 4801171 e-mail  spzoz.gl.st@op.pl
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Zakup i dostawę elektroencefalografu  dla SPZOZ Głubczyce”

II – Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest 

„Zakup i dostawę elektroencefalografu  dla SPZOZ Głubczyce”
CPV  –  33121100-5

zgodnie z  zestawieniem parametrów granicznych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
IWZ. Elektroencefalograf z oprzyrządowaniem zwany jest w dalszej części iwz „elektroence-
falografem”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

a.dostawę elektroencefalografu,
b.montaż, instalację i  elektroencefalografu,
c.przeszkolenie  personelu  medycznego  Zamawiającego  w  zakresie  obsługi 
elektroencefalografu  –  niezbędne  do  odbioru  przez  Zamawiającego  i  protokolarnego 
końcowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji na dostarczony elektroencefalograf powinien wynosić minimum 18 m-cy od daty 
odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje nieodpłatny serwis i  przeglądy okresowe 
zalecane przez producenta w dokumentacji techniczno- ruchowej oraz wynikające z przepisów 
bhp, p-poż i sanitarno- epidemiologicznych jak również dojazdy i ewentualne koszty materiałowe. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty i certyfikaty oraz aktualne aprobaty techniczne na 
użyte materiały i urządzenia, a także protokoły z pomiarów i badań wynikających z przepisów.

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
3.Termin wykonania – 30 dni od podpisania umowy.
4.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5.Dostawca jest związany ofertą 30 dni.
6.Termin płatności – 30 dni od daty doręczenia faktury
7.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
8.  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
9.  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
10. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 



III – Informacja o oświadczeniu lub dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy
Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.
b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 
  zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 
publicznym bądź oświadczenie, że do wykonania zamówienia nie są wymagane wymienione 
dokumenty.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z 
odpisu właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej.
e)Ważny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju –zgodnie z 
obowiązującym prawem. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język 
polski.
f)Charakterystyka aparatu w formie materiałów promocyjnych np. ulotki, foldery. Dokumenty  te 
muszą być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski i zawierać potwierdzenie 
posiadanych parametrów, zdjęcia itp.
g)Wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy – wzór załącznik nr 2
h)Wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz  - wzór stanowi załącznik nr 3
i)Zaakceptowany wzór umowy zał. Nr 4
j)Wypełniony formularz – Specyfikacja techniczna elektroencefalografu – zestawienie granicznych 
parametrów techniczno – użytkowych i gwarancyjnych  załącznik nr 1 do IWZ.
k)Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w przypadku składania oferty przez 
wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę). 

Zaproszenie do składania ofert prowadzone jest w języku polskim
Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych w ofercie muszą być poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia  - nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania.

IV – Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z dostawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów
Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  dostawcy  mogą 
przekazywać pisemnie, za pomocą, faksu. 

V - Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z dostawcami 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 
postępowania jest:

       - Kierownik  sekcji technicznej i zaopatrzenia   – w zakresie merytorycznym tel. 077 4801190
-  Grzegorz Madera – spzoz.gl.st@op.pl      - w zakresie proceduralnym

mailto:spzoz.gl.st@op.pl


VI – Miejsce i termin składania ofert

1.Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.C. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce, Sekretariat

2. w terminie do 13.02.2009 do godziny  14.00
3.Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

VII – Opis sposobu obliczenia oferty 
1.Na formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) należy przedstawić cenę netto oraz cenę brutto.
2.Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz 
słownie.
3.Cena ma zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.

VIII- Kryteria oceny ofert

1.Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA – 100%

IX - Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym i dostawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Dostawcą będą prowadzone w polskich złotych.

X- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.O wyborze oferty cenowej  Zamawiający zawiadomi niezwłocznie dostawców,  którzy ubiegali  się  o 
udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

3.Jeżeli  Dostawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 4), określającej warunki wykonania zamówienia. 
Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym 
projekcie.

5.Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  na  zasadach  opartych  na  wewnętrznych  uregulowaniach 
organizacyjnych  bez  zastosowania  obowiązujących  przepisów  prawa  ustawy  Prawo  Zamówień 
publicznych poza art.4 pkt.8. 

Załączniki
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia–  załącznik nr 1
2.Formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 2
3.Formularz Doświadczenie  - wzór stanowi załącznik nr 3
4.Zaakceptowany wzór umowy zał. Nr 4

      5.   Protokół odbioru zał. Nr 5

                                                                                                  ZATWIERDZAM
                                                                                                                      Z-ca Dyrektora SPZOZ Głubczyce

                                                                                    06.02.2009r       mgr inż. Adam Jakubowski 
(data, podpis)



UWAGA:

Dla potwierdzenia spełnienia i deklarowanych wartości parametrów Wykonawca powinien dołączyć do 
oferty firmowe materiały  producenta w języku polskim i  potwierdzić oświadczeniem parametry nie 
występujące w firmowych materiałach producenta.  Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 
deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u 
producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami 
spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry  z  poniższej  tabeli  podane  jako   „Parametry  wymagalne  ”  określone  jako  „Tak”  oraz 
parametry  liczbowe  oznaczone  „≥”   lub  „≤”  lub  w  inny  sposób  stanowią  wymagania,  których 
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ELEKTROENCEFALOGRAFU

 - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH I GWARANCYJNYCH

. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje 
odrzucenie oferty.

Oferent oświadcza, że oferowane poniżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i  będzie po 
zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów  i 
inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

...............................................................................
( Pieczęć i podpis Oferenta )



Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEKTROENCEFALOGRAFU
 - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW 

TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH I GWARANCYJNYCH
Załącznik nr 1 

l.p. Parametr wymagany [jednostka] Wymagalność Parametr oferowany

System EEG

1 Ilość wejściowych kanałów EEG Min. 30
2 W tym ilość wejściowych kanałów 

poligraficznych
Min. 3

3 Funkcje główne:
- akwizycja i baza danych
- archiwizacja danych
- przeglądanie badań i analiza
- oprogramowanie do 

automatycznej detekcji iglic i 
wykrywania napadów 
padaczkowych

- generacja raportów i 
drukowanie

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
4 Stymulator błyskowy (Hz) (1-50)

System komputerowy

5 Stanowisko rejestracji i analizy 
zapisów EEG – minimalne 
wymagania:

- Procesor INTEL CORE 2 
DUO lub równoważny

- Pamięć RAM min. 512 MB
- Dysk twardy min 120 GB
- Nagrywarka DVD
- Karta sieciowa
- Klawiatura komputerowa
- Mysz
- Monitor kolorowy LCD min 

17 ‘’
- System operacyjny Windows 

XP
- Osprzęt systemu: konsola 

ułatwiająca przemieszczanie 
systemu, zestaw 
okablowania, statywy.

- Zasilacz awaryjny UPS
- Program rejestracji, odczytu 

i analizy

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Analogowo-cyfrowy zespół EEG

6 Głowica elektrodowa wejściowa ze 
wzmacniaczami, przetwarzaniem 
analogowo-cyfrowym i izolacją 
optyczną

Tak



7 Liczba kanałów w układzie 
referencyjnym

Min. 30

8 Liczba kanałów w układzie 
symetrycznym

Min. 3

9 Poziom szumów (μV pp) ≤ 2
10 Rozdzielczość cyfrowa (bit) Min. 12
11 Kalibracja automatyczna Tak
12 Stała czasu (s) (0,03-10)
13 Stała czasu – default 0,3 (s) Tak
14 Czułość (V/cm) (10 μV/cm-2 

mV/cm)
15 Szybkość przesuwu (rozciąg) (mm/s) (10-120)
16 Częstotliwość próbkowania (Hz) Min. 1000
17 Ilość programów fotostymulacji 

definiowanych przez Użytkownika
Min. 12

18 Ilość remontaży definiowanych przez 
Użytkownika

Min. 14

Inne cechy systemu

19 Oprogramowanie bazy danych w 
języku polskim

Tak

20 Oprogramowanie do rejestracji, 
oceny i analizy zapisów EEG w 
języku polskim

Tak

21 Instrukcja obsługi w języku polskim Tak
22 Wbudowana funkcja przenoszenia 

badań bez konwersji pomiędzy 
oferowanym aparatem EEG a 
aparatem EEG typu DigiTrack

Podać

23 Możliwość rozbudowy systemu o 
dodatkowe stanowisko analizy, 
analizę snu, mapping 3D, Holter, 
biofeedback

Tak

Akcesoria

24 Wymagane akcesoria:
1. czepek do badań EEG
2. zestaw elektrod 

grzybkowych z przewodami

Tak
Tak

Inne

25 Aparat fabrycznie nowy, rok 
produkcji 2008

Tak

26 Aparat jednostanowiskowy Tak

27 Fotostymulator Tak

28 Rejestrator EKG Tak

29 Udostępnienie oprogramowania do 
opisu badań na drugi komputer (w 
sieci)

Tak



Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” , „Min ”oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (  „≤” ) są 
warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
- Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej specyfikacji. Inne 
jednostki nie będą przeliczane, co w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty.
- Oferent gwarantuje niniejszym, że urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i do jego uruchomienia oraz 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów (poza 
materiałami eksploatacyjnymi).
- Oferent uznaje niniejszym, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią 
umowy.
- Do oferty należy dołączyć ulotki informacyjne producenta w języku polskim.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

.......................................................................
                                                                                                                                   (podpis i pieczęć)



Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

OFERTA
dla SPZOZ w Głubczycach

Oferta dotyczy:  „Zakup i dostawę elektroencefalografu  dla SPZOZ Głubczyce” 
                                                     Znak sprawy: ZO/02/II/2009

 I. Dane wykonawcy
1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................
2.   Adres:            ..............................................................................................................
  województwo ...................................  powiat .....................................
3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@...........................
1.Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................
Urząd Skarbowy w …………………………………. NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __                 
6.   REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
7. Osoba do kontaktów z zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia /…………………………  nr 
tel. ………………

II. Przedmiot oferty: 
„Zakup i dostawę elektroencefalografu  dla SPZOZ Głubczyce”      

    zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym zał. nr 2.
1. Oferujemy kompletne wykonanie zamówienia za cenę:
1.1. Elektroencefalograf Wartość netto : ...................................... zł (słownie: 
................................................zł)
Wartość brutto – cena ofertowa : .........................zł (słownie:.……………………zł)

2. Wynagrodzenie składa się z:
a.   

III. Termin płatności :  
a.    zapłata  – 30 dni po spisaniu protokołu odbioru końcowego i oddaniu elektroencefalografu do 
eksploatacji
IV. Okres gwarancji: na przedmiot dostawy wyrażony w liczbie miesięcy: 
............................................................................................................................
V. Reklamacje będą załatwiane
 w okresie  gwarancyjnym w ciągu .....  (  ≤  5  dni  roboczych)  licząc od zgłoszenia  awarii  aparatu, 
telefonicznie, faksem bądź na piśmie.
Wykonawca zapewnia usunięcie awarii w okresie pogwarancyjnym w ciągu ..... licząc od zgłoszenia 
awarii aparatu, telefonicznie, faksem bądź na piśmie.
 w terminie:.......... dni 

VI. Wadium 
Nie dotyczy
VII. Okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia 
Zobowiązujemy się do kompleksowego wykonywania przedmiotu zamówienia w okresie  ….. dni od 
daty podpisania umowy.
VIII. Oświadczenia
Oświadczamy, że:

1.zapoznałem (liśmy) się z Istotnymi Warunkami Zamówienia i  uznaję (my) się za związanych 
określonymi w niej zapisami,
2.Uważam (y)  się za związanego(ych)  niniejszą ofertą  przez okres 30 dni  od upływu terminu 
składania ofert,
3.oświadczam (y),  że  zapoznaliśmy się  ze wzorem umowy i  zobowiązujemy się  w przypadku 
wyboru  naszej  oferty  do  podpisania  umowy  na  zasadach  określonych  w  SIWZ,  w  miejscu  i 
terminie określonym przez Zamawiającego.



4.oświadczam (y),  iż  za wyjątkiem informacji  i  dokumentów zawartych  w ofercie  na  stronach 
nr................................................  niniejszą  oferta  i  wszystkie  załączniki  do  niej  są  jawne  i  nie 
zawierają  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Na ….. kolejno ponumerowanych stronach przedkładam/y wszystkie, wyszczególnione w  istotnych 
warunkach zamówienia”, dokumenty potwierdzające wiarygodność niniejszego oświadczenia 
stanowiące całość oferty.

IX. Spis treści oferty
1. Oferta .......................................................... - str.  
2. ..................................................................... - str.  
3. ......................................................................- str. ....
... ......................................................................- str. ....
data: ........................

_________________________
(podpisy z pieczątką imienną osób 
wskazanych w dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub 
posiadających pełnomocnictwo)



Załącznik Nr 3
                                                                                                                                     

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (co najmniej jedna dostawa elektroencefalografu) w 
ciągu  ostatnich  3  lat  przed  dniem  zaproszenia  do  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  to  w  tym okresie,  odpowiadających  swoim rodzajem i  wartości  dostawie 
stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

L.p. Przedmiot zamówienia

Data 
wykonania

lub 
wykonywania

Wartość brutto 
w PLN Odbiorca

1

2

3

4

5

6

UWAGA: do Wykazu dostaw należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały 
wykonane należycie – np. referencje, protokoły odbioru

(miejscowość, data)                                                   ..................................................................... 

     pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionych
   do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 4Załącznik nr 4
Umowa – Umowa – (wzór)(wzór) nr ..................... nr .....................

Zawarta w dniu ...................2008 r. w Głubczycach
pomiędzy:
Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej
48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
NIP: 748-14-15-846.
reprezentowanym przez:
DYREKTORA - lek.med. Bogdan Bury
przy kontrasygnacie finansowej Głównej Księgowej – Zuzanny Świerc

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 
a
…………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę oraz adres )

……………………………………………………………………………………………………………………
*1wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w .................................................. Wydział ............. Gospodarczy - Rejestrowy  pod nr 
.................................,
*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
..................................... pod nr .................................
NIP ..........................  Urząd Skarbowy w .....................................  REGON: .........................
zwaną/ym dalej „ Wykonawcą’’, w imieniu której/go występują:
........................................................................ - .......................................................................
o treści następującej:

Podstawa zawarcia umowy
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655).

§ 1.
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą i montażem  elektroencefalografu ………………
…., zwanego w dalszej części umowy aparatem według konfiguracji określonej w ofercie Wykonawcy 
z dnia ………………….. r. a także przeszkolenie pracowników w zakresie jego obsłubi.
2.Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne przedmiotu umowy są zgodne z ofertą, o której 
mowa w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.Wykonawca oświadcza,  że  aparat  jest  produkcji  firmy  ……………..  ,  a  Zamawiający  powyższą 
okoliczność przyjmuje i akceptuje.
4.Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do 
podjęcia wykonywania wszystkich swoich funkcji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zaku-
pów i inwestycji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
5.Wykonawca oświadcza, że Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z oprogramowania na 
zasadach określonych w licencjach udzielonych przez producenta oprogramowania lub inny podmiot 
uprawniony. Kody zabezpieczające niezbędne do obsługi i administrowania zostaną udostępnione Za-
mawiającemu.  

§ 2
CENA  UMOWY

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ………
………… zł netto plus  VAT ……………., łącznie ……………..…… zł brutto. 

§ 3

1*Zależnie od formy organizacyjno prawnej  Wykonawcy



WARUNKI  PŁATNOŚCI
1.Płatność realizowana będzie po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru 
(zał. nr 5 do umowy), potwierdzającego przekazanie aparatu do eksploatacji oraz przekazaniu przez 
Wykonawcę Zamawiającemu faktury, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów, na 
konto w banku: 

Bank ………………..................…… nr konta ..........................................................................
2.Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu 
„polecenie przelewu”.

§ 4
WARUNKI  DOSTAWY

1.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym  daty dostawy aparatu oraz prze-
kazania aparatu do eksploatacji. 
2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy aparatu do Zamawiającego oraz przekazania 
aparatu do eksploatacji, w terminie do ………………….. r .
3.Za termin przekazania aparatu do eksploatacji, rozumie się datę podpisania Protokołu Odbioru przez 
Wykonawcę i Zamawiającego.
4.Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie aparatu do eksploatacji.
5.Wraz z aparatem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1)Karta Gwarancyjna.
2)Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.
3)Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.
4)Zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym.
5)Specyfika katalogowa (handlowa) aparatu.
6)Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji aparatu.
7)Inne niezbędne dokumenty (opinie, certyfikaty, dopuszczenia – zgodnie z wymogami określo-
nymi ustawą o wyrobach medycznych). 

8)Protokoły wykonanych badań i pomiarów określonych przepisami.
9)Kody dostępu niezbędne do eksploatacji urządzenia i jego serwisu dopuszczone przez producen-
ta

§ 5
GWARANCJA APARATU

1.Wykonawca  gwarantuje,  że  dostarczony  przedmiot  umowy  zgodny  ze  złożoną  ofertą,  zostanie 
zamontowany, zainstalowany bez żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
2.Wykonawca udziela .....… miesięcznej, pełnej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie od daty 
przekazania aparatu do eksploatacji, potwierdzonej Protokołem Odbioru, z zastrzeżeniem ust.3.
3.Wykonawca w okresie ..... miesięcy licząc od dnia przekazania aparatu do eksploatacji, zapewnia 
bezpłatne przeglądy całego aparatu (w tym dojazdy, robocizna, koszty materiałowe) w ilości minimum 
2 (dwóch) rocznie oraz bezpłatny serwis.
4.O terminie przeprowadzenia  kolejnego przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi  personel 
obsługi aparatu.
5.Przeprowadzenie przeglądu technicznego aparatu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i 
przekaże protokół Zamawiającemu.
6.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, 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 w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, 
stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu aparatu.
8.Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  aparatu  spowodowane  nie 
przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi aparatu.
9.Wykonawca zapewnia usunięcie awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu ..... ( do 5 dni roboczych) 
licząc od zgłoszenia awarii aparatu, telefonicznie, faksem bądź na piśmie.
10.Wykonawca  zapewnia  usunięcie  awarii  w  okresie  pogwarancyjnym  w  ciągu  .....  licząc  od 
zgłoszenia awarii aparatu, telefonicznie, faksem bądź na piśmie.
11.Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.



12.Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancji powodują wymianę tego 
podzespołu na nowy, wolny od wad.   
13.W  okresie  gwarancji  Wykonawca  na  własny  koszt  zapewni  aktualizację  oprogramowania 
(software), na nowe, aktualne wprowadzane przez producenta aparatu.
14.Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do aparatu w godzinach 
pracy Zamawiającego.
15.W razie  odrzucenia  reklamacji  przez Wykonawcę,  Zamawiający może wystąpić  z  wnioskiem o 
spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.
16.Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
17.Wykonawca  gwarantuje  Zamawiającemu  co  najmniej  10  letni  dostęp  do  części  zamiennych, 
materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.
18.W okresie pogwarancyjnym, gwarancja na nowo zainstalowane części  wynosić będzie min.  12 
miesięcy licząc od dnia ich zainstalowania w aparacie.

§ 6
KARY UMOWNE

1.W przypadku, gdy Wykonawca spóźnia się z terminem oddania do eksploatacji aparatu określonym 
w § 4 ust. 2 z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo nalicza-
nia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w §2 ust.1  za każdy dzień opóź-
nienia.
2.W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę 
umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3.Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wy-
konawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania kontraktowe.
4.Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z 
       wynagrodzenia Wykonawcy za uprzednim powiadomieniem o tym fakcie na piśmie.

§7
 ZDARZENIA NADZWYCZAJNE

W  przypadku,  gdy  okoliczności  „siły  wyższej”  uniemożliwią  chwilowe  wykonanie  jakichkolwiek 
zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie 
opóźniony na czas trwania „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

1)Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, nie-
zależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron kontraktu.
2)W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań 
umownych w związku z okolicznościami „ siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w 
formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności pod rygorem rozwiąza-
nia umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.
3)Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych 
zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, strony mogą rozwiązać umowę w 
całości lub w części bez odszkodowania.
4)W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jego wykonanie i końcowe rozliczenie musi być 
uzgodnione i postanowione przez obie strony umowy.

§ 8
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz innych przepisów mających zastosowanie w tym zakresie. 
2.W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 
patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonaw-
ca.
3.Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku albo 
na podstawie niniejszej umowy, będą przekazane do rozstrzygania do Sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego
4.Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i 
Wykonawcy. 



6.Załączniki :
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 

      Załącznik nr 1- zestawienie granicznych parametrów technicznych  
Załącznik nr 5 – protokół odbioru

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

...........................................................................................................................................................
Oświadczam, że akceptuję projekt umowy , wg wzoru Zamawiającego, i nie wnoszę do jego treści 
zastrzeżeń.

……………………………………
(podpisy z pieczątką imienną osób 
wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do 
występowania 
w obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo)



Załącznik nr 5
PROTOKÓŁ  ODBIORU

1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej 26
Reprezentowany przez  …………………………................…………,

potwierdza przyjęcie od Wykonawcy  

…………………………………………… z siedzibą w …..……….., ul. ………………………………., 
reprezentowaną przez ……………………………………...…………………………………………….....

do eksploatacji następujący aparat:
………………………………………………………………………….

2.  Zamawiający  potwierdza,  że  otrzymał  wraz  z  dostarczonym  aparatem  następujące 
dokumenty:
2.1 Karta gwarancyjna.
2.2 Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.
2.3 Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.
2.4 Zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym.
2.5 Specyfika katalogowa ( Handlowa ) aparatu.
2.6 Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji aparatu.
2.7 Protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów:
      …………………………………………………….
      …………………………………………………….
2.8. Kody dostępu wraz do zainstalowanych, będące własnością zamawiającego programów 
niezbędne do obsługi i serwisu.   
2.9. Inne dokumenty ……………………..

3. Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcy następujących prac:
3.1 Zainstalowanie i uruchomienie dostarczonego aparatu,
3.2 Wykonanie wszystkich niezbędnych prac instalacyjno-adaptacyjnych w pomieszczeniach, 
w których 
      zainstalowano przedmiotowy aparat
3.3 Przeprowadzenie szkolenia pracowników personelu technicznego i medycznego 
Zamawiającego w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją obsługi aparatu.

4.  Niniejszym  zgodnie  stwierdzamy,  że  aparat  wymieniony  w  pkt.  1  niniejszego  protokołu 
zostaje przyjęty bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami do eksploatacji.

5.  W  przypadku  braku  szkolenia  lub  jego  niewłaściwego  przeprowadzenia,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu. 

6. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2, 3 i 5 niniejszego protokołu.

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

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

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

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

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

Zamawiający 
Wykonawca
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