
  
 
 

Znak sprawy: ZO/03/III/2009 
 

Zaproszenie do składania ofert na : 
„Zakup i dostawę sprzętu medycznego- histeroskopu  Bettocchi 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 złoŜenia oferty cenowej na 

„Zakup i dostawę sprzętu medycznego- histeroskopu  Bettocchi   dla SPZOZ 
Głubczyce” 

 
II – Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest  

„Zakup i dostawę sprzętu medycznego- histeroskopu Bettocchi dla SPZOZ Głubczyce” 
CPV –  33.10.0000-1 

zgodnie z  zestawieniem parametrów granicznych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
IWZ.  
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a. Dostaw ę sprz ętu medycznego- histeroskopu, 
b. monta Ŝ, instalacj ę histeroskopu, 
c. przeszkolenie personelu medycznego Zamawiaj ącego w zakresie obsługi histeroskopu 

Bettocchi – niezb ędne do odbioru przez Zamawiaj ącego i protokolarnego ko ńcowego 
przekazania Zamawiaj ącemu przedmiotu zamówienia. 

d. Zorganizowanie bezpłatnego kursu histeroskopoweg o (szkolenie medyczne ) dla 2 
osób, czas trwania szkolenia  min. 14 godz. 

 
Okres gwarancji na dostarczony histeroskop Bettocchi  powinien wynosić minimum 24 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-poŜ i sanitarno- epidemiologicznych jak równieŜ dojazdy i ewentualne koszty 
materiałowe.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty i certyfikaty oraz aktualne aprobaty 
techniczne na uŜyte materiały i urządzenia, a takŜe protokoły z pomiarów i badań wynikających z 
przepisów. 
 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równowaŜnych. 
3. Termin dostawy – max do 5 tygodni 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 naleŜyta 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 kaŜda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
c) Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  
  zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem  
publicznym bądź oświadczenie, Ŝe do wykonania zamówienia nie są wymagane wymienione  
dokumenty. 
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeŜeli nie wynika ono z  
odpisu właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  
gospodarczej. 
e)WaŜny 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 sprzętu medycznego- histeroskopu Bettocchi  – 
zestawienie granicznych parametrów techniczno – uŜytkowych 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, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w przypadku składania oferty przez 
wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złoŜony przez kaŜdego 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 upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy. 
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: 
„ spełnia  - nie spełnia ”. 
 
Nie spełnienie chocia Ŝby jednego warunku skutkowa ć będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
post ępowania. 
 
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 upowaŜnioną 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 

VI – Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę cenową z dopiskiem „Zakup i dostawa sprzętu medycznego- histeroskopu  
Bettocchi   dla SPZOZ Głubczyce” 

 naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Głubczycach, ul. M.C. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce, Sekretariat 

2.  w terminie do 20.03.2009 do godziny  10.00  
3. Zamawiający zastrzega sobie uniewaŜnienie postępowania bez podania przyczyn. 
 
VII – Opis sposobu obliczenia oferty  
1. Na formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) naleŜy przedstawić cenę netto oraz cenę brutto. 
2. Wartość cenową naleŜy 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. JeŜeli 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 Ŝądał, 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 
                                                                                    09.03.2009r       mgr inŜ. 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 uŜyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u 
producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Parametry z poniŜszej tabeli podane jako  „Parametry wymagalne ” określone jako „Tak”  stanowią 
wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w  
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ sprz ętu medycznego- histeroskopu  Bettocchi   - 

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW  
TECHNICZNO - UśYTKOWYCH I GWARANCYJNYCH 

. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje 
odrzucenie oferty. 
Oferent oświadcza, Ŝe oferowane poniŜej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po 
zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez Ŝadnych dodatkowych zakupów  i 
inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ). 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Załącznik nr 1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA sprz ętu medycznego- HISTEROSKOPU  BETTOCCHI   
 - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW  

TECHNICZNO - UśYTKOWYCH I GWARANCYJNYCH 
Załącznik nr 1  

l.p. Parametr wymagany [jednostka] Wymagalność Parametr oferowany 
1 Optyka HOPNINS II 30 º, śred. 2,9 

mm, dł.30cm, autoklawowalna szt.1 
Tak  

2 Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny 
BETTOCCHI, rozm. 4.3 mm, kanał 
inst.5Fr., do zastosowania z 
płaszczem 26153BO   szt.1 

Tak  

3 Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny 
BETTOCCHI, rozm. 5 mm, do 
zastosowania z płaszczem 26153BI   
szt.1 

Tak  

4 Kleszcze chwytająco-biopsyjne, 
półsztywne, obie bransze ruchome, 
śr.5Fr, dł. 34 cm   szt.1 

Tak  

5 NoŜyczki ostro zakończone, 
półsztywne, jedno ostrze rychome, 
śr.Fr., dł.34cm  szt.1 

Tak  

6 Pętla BETTOCCHI do usuwania 
polipów, monopolama, śr.5Fr., 
dł.36cm 

Tak  

7 Elektroda igłowa, waporyzacyjna, 
bipolarna, półsztywna, śr. 5Fr., dł. 
36cm     szt.1 

Tak  

8 Zestaw drenów silikonowych szt.1 
 

Tak  

9 Instukcja obsługi w języku polskim Tak 
 

 

10 Okres gwarancji min. 36 m-ce Tak 
 

 

11 Uruchomienie urządzenia w siedzibie 
zamawiającego  

Tak  

12 
 

Bezpłatne szkolenie dotyczące 
obsługi w/w urządzenia 

Tak  

13 
 

Bezpłatne szkolenie medyczne (kurs 
histeroskopowy) dla 2 osób  czas 
trwania szkolenia min  14 godz. ,  

Tak  

Uwagi i obja śnienia:  
- Parametry okre ślone jako „tak” s ą 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. 
- Do oferty nale Ŝy doł ączyć ulotki informacyjne producenta w j ęzyku polskim. 
 

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
 

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



  
 
 

Załącznik nr 2 
 

Formularz ofertowy-cenowy 
 

OFERTA 
dla SPZOZ w Głubczycach 

Oferta dotyczy:  „Zakup i dostawę sprzętu medycznego- histeroskopu  Bettocchi   dla 
SPZOZ Głubczyce”  

                                                     Znak sprawy: ZO/03/III/2009 
 
 I. Dane wykonawcy 

1.   Pełna nazwa: .............................................................................................................. 
2.   Adres:            .............................................................................................................. 
  województwo ...................................  powiat ..................................... 
3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@........................... 
4. 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 sprzętu medycznego-  histeroskopu  Bettocchi     dla SPZOZ 
Głubczyce”   

 
    zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym zał. nr 2. 
1. Oferujemy kompletne wykonanie zamówienia za cen ę: 
1.1. Zakup i dostawa sprz ętu medycznego - Histeroskop  Bettocchi   Warto ść netto : 
...................................... zł (słownie: ................................................zł) 
Warto ść brutto – cena ofertowa : .........................zł (słownie:.……………………zł) 
 
2. Wynagrodzenie składa si ę z: 
a.    
 
III. Termin płatno ści :   
a.    zapłata  – 30 dni po spisaniu protokołu odbioru końcowego i oddania histeroskopu  Bettocchi   
do eksploatacji 
IV. Okres gwarancji: na przedmiot dostawy wyraŜony 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 obejmuj ący wykonanie przedmiotu zamówienia  
Zobowiązujemy się do kompleksowego wykonywania przedmiotu zamówienia w okresie ….. dni  od 
daty podpisania umowy. 
VIII. Oświadczenia 
Oświadczamy, Ŝe: 

1. zapoznałem (liśmy) się z Istotnymi Warunkami Zamówienia i uznaję (my) się za związanych 
określonymi w niej zapisami, 

2. UwaŜam (y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert, 



  
 
 

3. oświadczam (y), Ŝe 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), iŜ 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 tre ści 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 histeroskopu  Bettocchi   
) w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem zaproszenia do składania ofert, a jeŜeli 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 naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe te dostawy zostały 
wykonane naleŜycie – np. referencje, protokoły odbioru 
 
 
 
(miejscowość, data)                                                   .....................................................................                                                                    

 
           pieczątka i podpis osoby/osób upowaŜnionych 

   do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 

UMOWA  NR...................../ 09 
 

 
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej  
z siedzibą w .......................................................... 
NIP ..............................................................,  REGON.............................................. 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – ,  
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej –  
 
zwanym dalej Zamawiającym  a 
  
  
 NIP:                                  REGON:                         KRS: 
reprezentowaną przez: 

  

  

zwanym dalej Dostawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 
Umowa zostaje zawarta przy zastosowaniu art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655). 
 

§ 1 
Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia sprzętu medycznego-  histeroskopu BETTOCCCHI, 
b) przekazania szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim; 
c) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w miejscu dostawy w zakresie obsługi, uŜytkowania i 
eksploatacji. 
d) przeprowadzenia  szkolenia medycznego - kursu hiseroskopowego dla pracowników Zamawiającego 
 

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ………………. 

§ 2 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w kaŜdym czasie, jeŜeli dane zawarte w ofercie okaŜą 

się nieprawdziwe.  
2. Termin dostarczenia przedmiotu umowy do SPZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 26 w Głubczycach  

nastąpi w ciągu ……. dni od daty podpisania niniejszej umowy.  
3. Koszty transportu przedmiotu umowy ponosi Dostawca – dostawa transportem Dostawcy.  
4.  Dokumentem stwierdzającym dostawę oraz odbiór techniczny sprzętu medycznego-  histeroskopu 

BETTOCCCHI jest protokół odbioru podpisany przez osoby odpowiedzialne za dostawę ze strony 
Dostawcy i odbiór techniczny ze strony Zamawiającego. 

 

 
§ 3 

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto  
(z VAT) wg oferty cenowej  Dostawcy z dnia ……….…. r. w kwocie: ………………………… zł, 
słownie:…………………………………………………………………………………………………..………………………….....zł, 
Wartość netto wynosi:  ………………………………………………………………………………..……………..……….... zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………………….………………………….... zł. 

§ 4 

 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności przelewem na konto Dostawcy  
w ciągu  ……… dni od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i otrzymania faktury.  
 



  
 
 

§ 5   
Na dostarczony przedmiot zamówienia Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ….…m-
cy; od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.  

§ 6 
W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy: 
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający rozwiąŜe umowę z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Dostawca; 
b) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy nie wykonanego w terminie,  

za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy, w razie rozwiązania przez Dostawcę umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający. 

§ 7 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyŜszającego 
wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

§ 8 
1. Dostawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod 
rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

 
§ 9 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te nie są 
niekorzystne dla Zamawiającego. 

§ 10 
1.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa  w ust. 1, wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. JeŜeli Dostawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 
albo teŜ w ogóle nie rozpocznie jej realizacji, Zamawiający wezwie Dostawcę do zmiany sposobu 
jej wykonania, albo do rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Dostawcy w tym celu 
odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, uprawniony będzie do 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 
§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
§ 12 

Do niniejszej umowy, w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 
 

§ 13 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 
Integralną częścią umowy jest: 
• Oferta Dostawcy 
•  Istotne Warunki Zamówienia 

§ 15 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron. 
 

 
 
 
Zamawiający                                                         Dostawca 



  
 
 

                                                                                                                                           
Załącznik nr 5 

PROTOKÓŁ  ODBIORU 
 
1. Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 48-1 00 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej 26 
Reprezentowany przez  …………………………................……… …, 
 
potwierdza przyj ęcie od Wykonawcy   
 
…………………………………………… z siedzib ą w …..……….., ul. ……………………………….,  
reprezentowan ą przez ……………………………………...……………………………………………..... 
 
do eksploatacji następujący sprzętu medyczny -  histeroskop BETTOCCCHI, 
: 
…………………………………………………………………………. 
 
2. Zamawiaj ący potwierdza, Ŝe otrzymał wraz z dostarczonym sprzętem medycznym -  
histeroskopem BETTOCCCHI, 
 nast ępujące dokumenty: 
2.1 Karta gwarancyjna. 
2.2 Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na ter enie Polski. 
2.3 Instrukcja obsługi aparatu w j ęzyku polskim. 
2.4 Zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresi e pogwarancyjnym. 
2.5 Specyfika katalogowa ( Handlowa ) aparatu. 
2.6 Wykaz materiałów zu Ŝywalnych wykorzystywanych w bie Ŝącej eksploatacji aparatu. 
2.7 Protokoły z przeprowadzonych bada ń i pomiarów: 
      ……………………………………………………. 
      ……………………………………………………. 
2.8. Kody dost ępu wraz do zainstalowanych, b ędące własno ścią zamawiaj ącego programów 
niezb ędne do obsługi i serwisu.    
2.9. Inne dokumenty …………………….. 
 
3. Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcy nast ępujących prac: 
3.1 Zainstalowanie i uruchomienie dostarczonego apa ratu, 
3.2 Przeprowadzenie szkolenia pracowników personelu  technicznego i medycznego  
Zamawiającego w pełnym zakresie przedmiotowym obj ętym instrukcj ą obsługi aparatu. 
3.3 Przeprowadzenie szkolenia medycznego – kursu hi steroskopowego dla 2 pracowników 
zamawiaj ącego. 
4. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, Ŝe aparat wymieniony w pkt. 1 niniejszego protokołu 
zostaje przyj ęty bez zastrze Ŝeń/z zastrze Ŝeniami do eksploatacji. 
 
5. W przypadku braku szkolenia lub jego niewła ściwego przeprowadzenia, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego pro tokołu.  
 
6. Uwagi i zastrze Ŝenia w zakresie wykonania pkt. 2, 3 i 5 niniejszego  protokołu. 
 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 
 

Zamawiaj ący                                                                            
Wykonawca 
 
 
 

 


