
Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 31.03.201Or.

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę żeli, elektrod, papieru do EKG, USG I KTG, odzieży medycznej jednorazowego użytku, oraz drobnego
sprzętu jednorazowego użytku.
Znak sprawy ZZP-2200-21/10

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

(Dz. U. z 2007r.

Pytanie 1
Dotyczy pakietu nr 2 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu poz. 2 i 3 co pozwoli na złożenie większej ilości ofert,
i korzystnie wpłynie na konkurencję cenową.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Dotyczy pakietu 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. Od l do 6 rękawic z mankietem prostym.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Dotyczy pakietu 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. Od 7 do 9 rękawic z mankietem prostym i taśmą
adhezyjną, która uniemożliwia zsunięcie się rękawicy z mankietu fartucha.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par. 4 ust. 5 :
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te
są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę
postanowien umowy w sytuacji:
a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.

Pytanie S
Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 5 ust. 2 : "obciążenia" na "uznania"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.

Pytanie 6
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 6 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pojemników o poj. 4 litry.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
Pakiet 1 poz. 7 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania.
Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego
zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.



Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Pakiet 1 poz. 7 Prosimy o dokładniejszy opis przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia:
Papier EKG do centrali monitorującej S&WCPl o wymiarach 63 x 45(46)mm.

Pytanie 9
Pakiet 1 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści papier do KTG HP 152xlOOx150? W przypadku odpowiedzi negatywnej
prosimy o dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia:
Papier perforowany o wymiarze 151xlOOx150 (blok) do aparatu KTG z drukarką HP 151100P3

Pytanie 10
Pakiet 1 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści papier rozm. 57x30?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia:
Papier o szerokości 57 mm i średnicy rolki 35-40 mm.

Pytanie 11
Pakiet 1 poz, 21 Czy Zamawiający dopuści żel do ścierania naskórka typu Holter pakowany po 250g?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Pakiet 2 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez
Wykonawcę opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego. W przypadku ilości
ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić "w górę" do pełnego
opakowania.

Pytanie 13
Pakiet 3 poz. 1-7 Czy Zamawiający dopuści pojenmiki na odpady medyczne wykonane z polipropylenu bądź polipropylen -
polietylen?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14
Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane w opakowaniu foliowym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15
Pakiet 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za op.=80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez
Wykonawcę opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego. W przypadku ilości
ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić "w górę" do pełnego
opakowania.

Pytanie 16
Pakiet 5 poz. 7-9 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z zawartością protein poniżej 50ug/g, reszta
parametrów zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 17
Pakiet 5 poz. 14-17 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania.
Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego
zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
Pakiet 5 poz. 14-17 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na palcach 0,17mm, reszta parametrów
zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19
Pakiet 5 poz. 14-17 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne niesterylne, bezpudrowe, pakowane po 100szt.
przeznaczone do badań wysokiego ryzyka, o grubości na palcach 0,37+!-O,03mm, w rozm. odpowiednio S,M,L,XL?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20
Pakiet 1 poz. 20 Zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji 20 w zadaniu l do oddzielnego zadania, bądź umożliwienie
startowania na oddzielne pozycje. Papiery do aparatów medycznych są oddzielną grupą wyrobów niż akcesoria
produkowane producentów aparatury medycznej. A to oznacza, że firmy dostarczające towar do szpitali nie posiadają w
swojej ofercie asortymentu z tak różnorodnych dziedzin. Dystrybutorzy papierów do aparatów medycznych nie sprzedają
elektrod do aparatów Lifepak 20 i odwrotnie, sprzedawcy takich elektrod nie posiadają w swoim asortymencie papierów do
aparatów medycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym zmienia się Pakiet nr l (załącznik nr 4.1 SIWZ) poprzez wykreślenie poz.
20, tworzy się nowy Pakiet nr 7 (załącznik nr 4.7 SIWZ) oraz zmienia się załącznik nr l do SIWZ jak w załączeniu.

Pytanie 21
Pakiet 1 poz. 21 Prosimy o dopuszczenie pasty do przygotowania naskórka do badań EEG Holter op. 250g?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22
Pakiet 1 poz. 9 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. pozycji miał na myśli papier o
rozmiarze 50 mm x 30m? Jeśli nie prosimy o podanie dokładnego rozmiary papieru wymienionego w poz. nr 9.
Odpowiedź:
Opis przedmiotu zamówienia, jak w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 23
Pakiet 1 poz. 13 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru Sony 110 HG o
rozmiarze 1l0mm x 18 m
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24
Pakiet 1 poz. 13 Jeśli Zamawiający wymaga w ww. pozycji papieru Mitsubishi K9l HG-CE to prosimy o dopuszczenie
rozmiaru 110 mm x 20 m, gdyż jest to właściwy rozmiar tego typu papieru
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25
Pakiet 1 poz, 14 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. pozycji miał na myśli papier
Mitsubishi typu K 65 HM?
Odpowiedź:
Typ KP 65 HM

Pytanie 26
Pakiet 1 poz. 8, 11, 13, 14 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach miał na myśli
oryginalne papiery czy dopuszcza również kompatybilne?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza również kompatybilne papiery.

Pytanie 27
Pakiet 1 poz. 21 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji pasty ściernej do przygotowania
naskórka o pojemności 250g.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28
Projekt umowy - § 2 ust, 8liL a .
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków ilościowych do 2 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje projekt umowy jak niżej.

Pytanie 29
Projekt umowy - § 2 ust. 8liL b .
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu na wymianę wadliwego towaru na wolny od wad na 2 dni
robocze od uznania reklamacji, na rozpatrzenie której wykonawca ma 3 dni od daty doręczenia reklamacji, co jest zgodne z
§7 ust l i 2.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje projekt umowy jak niżej.

Zamawiający modyfikuje treść Projekt umowy par. 2 ut, 8 pkt a i b:
z:
Wykonawca zobowiązuje się:

aj uzupełnić braki ilościowe -jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego - w otrzymanym towarze w terminie
do 24 godzin. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający
może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

b) wymienić na swój koszt wadliwy towar na wolny od wad w terminie 24 godzin od chwili zawiadomienia przez
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wojny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający
może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

na:
Wykonawca zobowiązuje się:

aj uzupełnić niezrealizowaną część zamówienia - jeżeli taki brak zostanie stwierdzony przez Zamawiającego - w
otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych od daty zawiadomienia telefonicznego. Strony dopuszczają
przekazanie zawiadomienia faksem.
Jeżeli Wykonawca nie uzupełni towaru we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje
uprawnienia zgodnie Z przepisami kodeksu cywilnego,

b) wymienić na swój koszt wadliwy towar na wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie,
Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Projekt umowy par. 7:
z:
l. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do ilości i jakości dostarczonych towarów w terminie 3 dni od

daty doręczenia reklamacji. Reklamowany towar zostanie przesłany Wykonawcy wraz z pismem reklamacyjnym. Nie
udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji.

2. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na
pełnowartościowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umollJl do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych
z wymianą wadliwego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem kosztćw zabiegów chirurgicznych oraz kosztów
leczenia.

na:
1. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonych towarów w terminie 3 dni od daty

doręczenia reklamacji: Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji.
Reklamowany towar zostanie przesłany na koszt Wykonawcy wraz Z pismem reklamacyjnym.

2. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiqzany do wymiany wadliwego towaru na
pełnowartościowy.
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4. Wykonawca niezwłocznie rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do zgodności ilości dostarczonego towaru Z ilościq
wpisaną na fakturze. Wykonawca dostarczy brakujący towar w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia
telefonicznego reklamacji. Strony dopuszczają złożenie reklamacji faksem:

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do pokrycia wszystkich dodatkowych' kosz/ów
związanych Z wymianą wadliwego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem kosdów zabiegów oraz koszuiw
leczenia.

Zamawiający modyfikuje treść Projektu umowy paragraf 2 ust. 10
z:
Ceny i nazwy nafakturze będą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1do umowy.
na:
Ceny i nazltp handlowe na fakturze będą. odpowiadać cenom i nazwom/kodom ujętym w załączniku nr 1do um011p.

Jednocześnie, Zmawiający modyfikuje treść Projektu umowy paragraf 5 ust. 3
z:
Asortyment wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny
z nazewnictwem podanym w zamówieniu. Zamawiający dopuszcza nazewnictwo asortymentu wyszczególnionego na
fakturach T~T wystawianych przez Wykonawcę jedynie w języku polskim. Nazwy obcojęzyczne mogą znajdować się na
fakturze tylko jako uzupełniające.
ua:
Asortyment ltpszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny
Z nazewnictwem/kodami podanym w zamówieniu. Zamawiający dopuszcza nazewnictwo handlowe asortymentu
wyszczegolnionego na fakturach VAT wystawionych. przez Wykonawcę jedynie w języku polskim. Nazwy handlowe
obcojęzyczne mogą znajdować się na fakturze tylko jako uzupełniające.

Działając zgodnie z art. l2a w związku z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia się termin składania
ofert z dnia 07.04.20 lOr. do godz. 10.00 na dzień 13.04.2010r. do godz. 10.00
i termin otwarcia ofert z dnia 07.04.20 lOr. godz. 10.30 na dzień 13.04.2010r. godz. 10.30.

Samodzielny Publiczn
Szpital Miejski w Sosn

Zbigniew Swoboda

Załączniki:
l. formularz oferty
2. formularze asortymentowo-cenowe pakietów l i 7
3. Projekt umowy z naniesionymi zmianami.
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ZZP-2200-2111O
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

(pieczęć :firmowa)
Formularz oferty

Nazwa iadres Wykonawcy: .
z siedzibą w .
Regon NIP
telefon: fax: .
e-mail. .

l. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nie ograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku numer sprawy ZZP-2200-19/10,
oferuję wykonanie przedmiotowej dostawy na warunkach określonych w SIWZ w części dotyczącej
pakietu:

Wartość zamówienia netto

Pakiet nr 1 - żele, elektrody, papier do EKG, USG iKTG

Wartość podatku VAT

Wartość zamówienia netto

Pakiet nr 2 - odzież medyczna jednorazowe o użytku

'Wartość podatku VAT

Pakiet nr 3 - ojemniki na od

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT

Wartość zamówienia netto

Pakiet nr 4 - drobny sprzęt medyczny

Wartość podatku VAT

Wartość zamówienia netto

Pakiet nr 5 - rękawice chirurgiczne

Wartość podatku VAT

Wartośe zamówienia netto

Pakiet nr 6 - akcesoria do spirometru

Wartość podatku VAT



Wartość podatku VAT

Pakiet nr 7 - elektrody

Wartość zamówienia netto

2. Warunki płatności:
Oferujemy płatność w termuue do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania
wartości umowy w zakresie danego pakietu.

4. Oświadczam(-y), że następująca część zamówienia:
.................................................................................. będzie powierzona podwykonawcom.

Niniejszym oświadczam( -y), że:

l. Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy się) z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i
nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskałem (uzyskałam, uzyskaliśmy)
informacje konieczne do przygotowania oferty.

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
zostały przeze mnie (nas) zaakceptowane. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem
zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy) w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do
zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

3. Jestem (jesteśmy) związany (-i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ,
tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą o wyrobach
medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.D. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi obowiązującymi
przepisami prawymi w tym zakresie.

(podpis pełnomocnego przedstawiciela)



ZZP-2200-21110 Załącznik 4.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet nr l - żele, elektrody, papier do EKG, USG i KTG

IIIiiI_lltt~łti~'!~:~:!~j!c:~!!< st x' iii" _.~C.-!t>,' r"()~l\ ,,':c:;;'c,"

Papier do EKG do aparatu ASCARD
1 woskowany w kratkę 104 x 40 rolka 132

2 Papier do EKG 110 x 40 rolka 84

Papier do EKG termoczuły,
3 bezpyłowy szer 112 mm do aparatu rolka 250

ASPEL
Papier do EKG termoczuły,

4 bezpyłowy szer 210 mm do aparatu rolka 24
ASPEL

5
Papier do EKG ASCARD A-4 z

rolka 972nadrukiem szer 112 x 25 mb

6
Papier do EKG nadruk kratka E-30

rolka 36100 x 40

7
Papier do centrali monitorującej

rolka 60Simonsen & Weel 63 x 45

8
Papier do wideo -print'era Mitsubishi rolka 34tennal K-61B

9
Papier do KTG HP 15110 00P3 do

rolka 480aparatu Philips

10
Papier termoczuły 57mm do

rolka 125kardiomonitora FX 2000MD

Papier termoczuły do USG Type V (
11 ligh-glossy) VPP-UO HG szt. 120

l lummxl Smm Sony

Papier do KTG CTG Paper for
12 Hewlett Packard 150mmx100x150 szt. 120

sheets Code nr 719060
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--
Papier do termoprintera Mitsubishi

13 K91 HG-CE/KP91HG-CA szt. 24
1l0mmx18m

14
Papier do videopirintera Mitsubishi szt 36
KP65HP

15 Żel do EKG 0,5 1 szt 48

16 żel do USG - 0,.51 szt. 97

17 Żel do USG - 51 opak 60

18
Elektroda jednorazowa, żelowa do

szt. 56000monitorowania LFO - 510

19
Elektroda jednorazowa żelowa do szt. 9600holtera R LLL - 510
Pasta ścierna do przygotowania

21 naskórka do badań EEG Holter op szt 15
160g

Razem

Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionejluprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu

~



ZZP-2200-21/10 Zalącznik 4.7 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet nr 7 - elektrody

20
elektrody do zewnętrznej stymulacji
do aparatu Lifepak 20 26szt.

Razem

Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu

A'e.:::



ZZP-2200-21110
Załącznik nr 3 - Wzór umowy

UMOWA nr .•..................... - wzór
zawarta w dniu .

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41 - 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna l,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000298176,
posiadającym:
NIP: 64433738 32,
Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala - Zbigniewa Swobodę
zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym"

ił finną , zarejestrowaną w ,
.......................................... , Numer KRS .
Kapitał zakładowy: zł,
posiadającą NIP: Regon nr .
reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą"·

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) przetargu nieograniczonego
znak sprawy ZZP-2200-21110 została zawarta umowa o następującej treści:

§l
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

l. Przedmiotem umowy są dostawy przez Wykonawcę i zakupy przez Zamawiającego żeli,
elektrod, papieru do EKG, USG I KTG, odzieży medycznej jednorazowego użytku,
oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku. (w zależności od pakietu) Pakiet nr ... ,
zwanych w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia, w asortymencie i cenach
określonych w Załączniku nr l do niniejszej umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą
z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

§2
WARUNKI DOSTAWY

l. Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego będą odbywać się w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub
wyczerpania wartości umowy ( dotyczy oddzielnie każdego pakietu ).

2. Zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych wg pisemnych zamówień składanych
przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie
Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

4. Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia
zamówienia faxem.

5. Dostawy na CITO realizowane będą w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego
zamówienia, potwierdzonego faxem.



6. Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem
ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

7. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić
przyjęcia dostawy jeżeli:
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opakowanie będzie naruszone;
- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązuje się:
a) uzupełnić niezrealizowaną część zamówienia - jeżeli taki brak zostanie stwierdzony przez

Zamawiającego - w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych od daty
zawiadomienia telefonicznego. Strony dopuszczają przekazanie zawiadomienia faksem.
Jeżeli Wykonawca nie uzupełni towaru we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może
wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

b) wymienić na swój koszt wadliwy towar na wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych od chwili
zawiadomienia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od
wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego,

9. Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: SP Szpital
Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna l, ul. Zegadlowicza 3 - zgodnie z wyborem
Zamawiającego

10. Ceny i nazwy handlowe na fakturze będą odpowiadać cenom i nazwom/kodom ujętym w
załączniku nr 1do umowy.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od
rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie
rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania
wartości umowy.

§4
WYNAGRODZENIE DOSTAWCY

l. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w Załączniku nr l do umowy, które stanowią
podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. l obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.

3. Wartość umowy wynosi:
Pakiet nr zł netto + zł VAT co stanowi łączną cenę brutto ... zł
(słownie: zł 00/100)
Pakiet nr zł netto + zł VAT co stanowi łączną cenę brutto zł
(słownie: zł 001100)

4. Ceny wyszczególnione w Załączniku nr l do umowy obowiązują przez cały okres trwania umowy.
5. Zmiana cen może nastąpić w przypadku:

- zmiany cen urzędowych przedmiotu zamówienia;
- zmiany podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie
bez zmian;
- zmian korzystnych dla Zamawiającego.

6. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany
wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w
stosunku do ceny objętej umową.

7. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony
dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników asortymentu objętego umową. Ewentualna



zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w punkcie 9. Przez
odpowiednik rozumie się asortyment o parametrach takich jak asortyment objęty umową tj. zgodny
z wymaganiami zawartymi w SIWZ na podstawie, której oferta Wykonawcy została wybrana jako
najkorzystniejsza.
8. Zmiany wymienione w pkt 5) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania

odpowiednich przepisów.
9. Zmiany wymienione w pkt 6) i 7) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy,

w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy.
10. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen asortymentu

objętego umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w spornej części.

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI

l. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar ustaloną cenę przelewem na konto Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Asortyment wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny

z nazewnictwem/kodami podanym w zamówieniu. Zamawiający dopuszcza nazewnictwo
handlowe asortymentu wyszczególnionego na fakturach VAT wystawionych przez
Wykonawcę jedynie w języku polskim. Nazwy handlowe obcojęzyczne mogą znajdować się
na fakturze tylko jako uzupełniające.

§6
KARY UMOWNE

l. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% nie zrealizowanej wartości umowy brutto,

b. przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, strony zastrzegają możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
w razie niedostarczenia w terminie asortymentu objętego umową, od daty zamówienia
przedmiotu umowy Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 0,5%
wartości niezrealizowanego pisemnego zamówienia za każdy dzień zwłoki przez okres do 14
dni. Po tym terminie Zamawiający może rozwiązać umowę.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -
odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne - odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w trybie natychmiastowym.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie
noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający
ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

§7
REKLAMACJE

1. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonych towarów w
terminie 3 dni od daty doręczenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie
uważa się za uwzględnienie reklamacji. Reklamowany towar zostanie przesiany na koszt
Wykonawcy wraz z pismem reklamacyjnym.

l~



2. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany
wadliwego towaru na pełnowartościowy.

3. Wykonawca niezwłocznie rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do zgodności ilości
dostarczonego towaru z ilością wpisaną na fakturze. Wykonawca dostarczy brakujący towar
w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia telefonicznego reklamacji. Strony
dopuszczają złożenie reklamacji faksem.

4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztów związanych z wymianą wadliwego asortymentu, ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów zabiegów oraz kosztów leczenia.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

l. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą nuec miejsce tylko w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.

2. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności
wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca
nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
Kodeksu cywilnego).

4. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

5. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia
stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i l dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr l - Formularze asortymentowo - cenowe pakietów nr .


