
Nowogard, dnia 30 sierpień 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na: zakup przewoźnego aparat RTG

dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

nr sprawy Ldz. 03979/2018 z dnia 30-08-2018r

Dane dotyczące zamawiającego
SamodzielnyPublicznySzpital Rejonowy w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego7
72-100 Nowogard
NIP 856-16-67-533

Dane dotyczące płatnika
Gmina Nowogard
PlacWolności 1
72-100 Nowogard
NIP 859-00-12-007

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej www.szpital.nowogard.pl

Przedmiot zamówienia:
dostawa iuruchomienie przewoźnegoaparatu RTG (przyłóźkowego) w PracowniRTG SamodzielnegoPublicznego
SzpitalaRejonowego w Nowogardzie
Szczegółowewymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

O udzielenie zamowiema mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w
wykonaniu co najmniej 2 zamówień obejmujących dostawę w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia -
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRSbądź wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej.

Termin realizacji:
5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione
poniżej
Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:
Oferty należy składać w SamodzielnymPublicznymSzpitaluRejonowym w Nowogardzie ul WOjskaPolskteqo 7 72-200
Nowogard, pokój nr 1 sekretariat, do dnia 11wrzesień 2018 r. do godziny 1100•

Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczonoosobę: Jan Słaby tel. 913921356 w. 167 e-mail: szpitał.nowogard.pl.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2018 r. o godzinie 11:15, gabinet z-cy dyr. ds. adm-technicznych, I
piętro, budynek Administracja + Przychodnia.
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Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
- Przewoźny aparat RTG (trzyłóżkowv)- 1 sztuka -

L.p. Parametry Parametr Wartość oferowana przez Wykonawcę
wymagany podać/ opisać wartości oferowane
(graniczny)

I II III IV
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1. Nazwa urzadzenia Tak- podać
2. Model/typ i numer kataloqowv Tak-oodać
3. Producent i kraj pochodzenia Tak- oodać
4. Rok produkcji urządzenia 2018, urządzenie fabrycznie nowe, Tak- podać

nigdy nie użvwane
li .".. ··11. GENERATORI~LAMPA; R'rG~ó~s> '.-:' . ._..»''} ...>.Cj.'., .. C· < ••.,g.~' ',.
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1. Mocaeneratora min. 30 kW Tak
2. Max nateżenie oradu lamov min. 450mA Tak .
3. Minzakres naoieć 40-130 kV Tak
4. Nastawv mAsw zakresie min. 0.35-200 mAs Tak
5. Najkrótszy czas ekspozycji max 1 ms Tak
6. Wielkość największego ogniska lamov RTG max 1.3 Tak
7. PojemnoŚĆCieplna anody min. 120 kHU Tak
8. PojemnoŚĆcieplna kołpaka min. 1000 kHU Tak
9. Predkość wirowania anody min. 8000 obr./min Take

10. Zintegrowany system oomiaru dawki Tak
12. Swietlny symulator pola ekspozvcf Tak
13. Obrót kolimatora w zakresie min +/- 90 stopni Tak

- .?!>Ul.J?ODSTAWA·APĄJłATU:ORAZ>~OS.AZENIE·, . "..> f ...••,',~.: c·'.'' ..<' ..' 'C ' .••> s·

1. Wysokość ogniska nad podłogą w zakresie min. 50-200 Tak
cm

2. Możliwość obrotu lampy do pozycji umożliwiającej Tak
wykonanie zdjęcia z promieniem poziomym

3. Wysięg poziomy ramienia liczony od kolumny aparatu do Tak
ogniska min. 110 cm

4. Całe okablowanie umieszczone wewnątrz aparatu poza Tak
kablem zasilaiacvm

5. Aparat wyposażony w koła nie brudzące wykładzin Tak
podłogowych umożliwiajace ieoo transport

6. Małe wymiary korpusu aparatu: szerokość max. 60 cm, Tak
dłuqość max. 70 cm, wysokość max. 110 cm

7. Masa całego aparatu max 220 kg Tak
8. Aparat wyposażony w komorę dozymetryczną do pomiaru Tak

dawki
9. Możliwość wykonania ekspozycji dodatkowym Tak

przyciskiem połączonym z aparatem kablem o długości
min 4 m lub bezorzewodowo"c.c. IV; WAJłu~~JJ~WAMN.~ęJ:IJ,~~_RWIąl1.
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1. Gwarancja na dostarczone urządzenia na okres min. 24 Tak- podać
miesięcy(liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu długość
zamówienia) Qwarancii

2. W czasie trwania gwarancji wszystkie wymagane przez Tak
producenta przeglądy oraz naprawy potwierdzone wpisem
do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy
włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli
zajdzie konieczność naprawy w siedzibie Wykonawcy
wszystkie koszty wraz z transportem w obie strony ponosi
Wykonawca

"c·'.!"C.iN'.,·POZOST.Ął..E -; cc<-s-~·~•. ""
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1. Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz Tak
2. Rok produkcji 2018, wszystkie elementy składowe Tak

fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane,
fabrycznie zapakowane, nie rekondycjonowane, nie po
demonstracyjne.

3. Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i Tak \ !,tuIeksploatacji urządzenia. Szkolenia zostaną potwierdzone ~,
\



stosownym protokołem szkolenia
4. Założenie i wypełnienie paszportu technicznego wraz z Tak

dostawą
S. Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. Tak

10 lat
6. Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej Tak

oraz elektronicznej dostarczyć z dostawą
7. Wykonawca wykona testy akceptacyjne oraz specjalistyczne Tak

i przekaże całą dokumentację niezbędną do użytkowania
aparatu Zamawiającemu.

8. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot Tak
zamówienia który będzie kompletny i gotowy do pracy bez
dodatkowych kosztów

9. Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii drogą mailową lub Tak
telefonicznie max 48 Q w dni robocze.

10. Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt Tak
Wykonawcy

11. Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania Tak
w służbie zdrowia na terenie RP

12. Czas naprawy max 5 dni roboczych. Naprawy wykonywane Tak
będą w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy
włacznie z dojazdem

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej,
"sztywnej" ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co
najmniej 24 - miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób
niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres
gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu
zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy punktacja zostanie
policzona jak dla 60 miesięcy - maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana
gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje
odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący - wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po
zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

dn .
/miejscowość/ /data/

pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do skJadania oświadczeń woli w imieniu J-Wkonawcy



Załącznik nr 2
nr sprawy l.dz. 03979/2018 z dnia 30-08-2018r

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: .

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 7
72-100 Nowogard
NIP 856-16-67-533
Dane dotyczące płatnika
Gmina Nowogard
Plac WolnOŚCi1
72-100 Nowogard
NIP 859-00-12-007

Nazwa i przedmiot zamówienia:
dostawa i uruchomienie przewoźnego aparatu RTG (przyłóźowego) w Pracowni RTG Samodzielnego Publicznego
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Nazwa aparatu I typ lmodel .

cena netto zł

(słownie: )

podatek VAT % w kwocie zł

cena brutto zł

(słownie: )

Okres gwarancji
Gwarancja min. 24 m-ce .

Dostawa .•.•... do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Warunki płatności:
Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Płatnika faktury VAT po dostawie kompletnego
przedmiotu zamówienia i sporządzeniu protokołu odbioru.

Oświadczamy, że, znajdujemy się w sytuaCji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania



Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Parametry - załącznik nr 1 + folder przedstawiający oferowany sprzęt

2. Formularz oferty - załącznik nr 2

3. Wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 3

4. Wypełniony i zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 4

5. Aktualny wyciąg z KRSbądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

6 .

7 .

(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik nr 3
nr sprawy l.dz. 03979/2018 z dnia 30-08-2018r

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość . Data .

Wykaz usłuq obejmujących dostawę w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z przedstawieniem
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

Lp. pdbiorca - nazwa Data wykonania Przedmiot wykonanej Wartość
zamawiającego, telefon dostawy

1
2
3
4
5

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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ZALĄCZNIK NR 4
do zapytania ofertowego

nr sprawy l.dz. 03979/2018 z dnia 30-08-2018r

UMOWANr 01/09/PN/2018 (wzór)

zawarta w dniu 2018r. pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Rejonowym w Nowogardzie przy
ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000023921,
NIP: 856-16-67-533, REGON 812372658,
reprezentowanym przez:
Dyrektora - Kazimierza Lembasa
zwanym dalej "Zamawiającym"
i
Gminą Nowogard
Plac Wolności 1,72-200 Nowogard
NIP 659-00·12-007, REGON 000529775
reprezentowanym przez:
Burmistrza Nowogardu - Robert Czapla
zwanym dalej "Płatnikiem"
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
.....•..•................................................... z siedzibą w.......................... przy ulicy , wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem , wysokość kapitału zakładowego , w przypadku spółki akcyjnej wysokoŚĆ kapitału
zakładowego zł i kapitału wpłaconego zł, NIP r REGON ..•............ reprezentowaną przez:

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko) , przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy
................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP , REGON ,
działającym osobiście/reprezentowanym przez pełnomocnika , dZiałającego na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego w dniu przez (imię i nazwisko)
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"

W rezultacie dokonania przer Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze plZeprowadzonego postępowania w
związku z podstawą do zastosowania art 4 pkt. 8 (Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. tj.
Dz.U.2017.1579 z późnozm.), na podstawie zamówienia Nr Ldz.03948j2018 została zawarta umowa o następującej
treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przewoźnego aparatu RTG (przyłóżkowego) do zdjęć na potrzeby
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę do miejsca montażu wskazanego przez Zamawiającego
1) kompletnego aparatu RTG z przedstawioną specyfikacją na załączniku nr lA stanowiącym integralną część

niniejszej umowy.
2) montaż, konieczne testy rozruchowe, uruchomienie urządzeń
3) szkolenie pracowników personelu medycznego i technicznego w pełnym zakresie przedmiotowym objętym

instrukcją użytkownika.
3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia będące przedmiotem umowy są produktem firmy ,

a Zamawiający powyższą okoliczność przyjmuje i akceptuje,
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej "RODO", informuję, że, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest~

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podsta 'e
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o Nr L.dz.
03979/2018 na: dostawę przewoźnego aparatu RTG (przyłóżkowego).
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§2
CENA UMOWY

1. Strony uzgadniają łączną wartość umowy na PLN (słownie:
.......................................................................................................... ) w tym obowiązujący
podatek VAT tj.: zł (słownie: ..................................................•.............................•..... ).

2. Cena wymieniona w pkt. 1 zawiera w sobie: wartość towaru, wszystkie koszty związane z montażem, transportem,
ubezpieczeniem, opłatami celnymi, uruchomieniem sprzętu i przeszkoleniem personelu oraz podatek VAT, a także
wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie całego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem
zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie strony.

§3
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatnik zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 21 dni od daty
dostarczenia faktury na konto: .

2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie protokółu
zdawczo - odbiorczego.

3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku, przez Płatnika, dokumentu, polecenia przelewu.
5. Zakazuje się dokonywania, bez pisemnej zgody Płatnika oraz Zamawiającego:

a) przelewu wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,
b) poręczenia zobowiązań Zamawiającego przez osoby trzecie oraz
c) zawarcia umowy factoringowej.

§4
DOSTAWA I MONTAŻ

1. Wykonawca zobowiązany zostaje do wykonania dostawy i montażu przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22.10.2018r.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do użytkowania.
4. Za termin realizacji dostawy przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania Protokołu Zdawczo-Qdbiorczego przez

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) karty gwarancyjne
b) wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,
c) instrukcję użytkowania sprzętu w języku polskim,
d) niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,
e) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,
f) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu,
g) Kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot umowy do obrotu i do używania wydanych

przez podmioty upoważnione do wydawania (deklaraCję zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa
dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania) dla każdego sprzętu
występującego w przedmiocie umowy w tym paszport techniczny przedmiotu umowy.

§5
GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje, zadeklarowaną jakość dostarczonego i zamontowanego sprzętu, zastosowanie właściwych
materiałów, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczony sprzęt jest
fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji (nie wystawowy),ocIpowiada wymaganiom zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz że zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.

2. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania protokołu
zdawczo - odbiorczego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany przedmiotu
umowy, które ulegnie uszkodzeniu. Koszt serwisu w okresie gwarancyjnym Wykonawca uwzględnił w wartości
umowy wykazanej w § 2 niniejszej umowy

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one
spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi urządzenia.

4. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem zdawczo - odbiorczym.
5. Zamawiający w terminie 7 dni od daty uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, dokona

jego zbadania, a w razie stwierdzenia wad, zgłasza w terminie do 5 dni pisemną reklamację Wykonawcy.
6. Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia pisemnej reklamacji, rozpatruje ją, a w przypadku jej

uznania, zobowiązany jest w terminie do 7 dni do wymiany na taki sam sprzęt bez wad, bez żadnej ukrytej wady
i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie wyżej \ \ A •• ~

wskazanym, reklamację uwaza się za uznana przez Wykonawcę w całości. ~ \
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7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych
z ewentualną wymianą wadliwego przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do

Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.
8. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone

u Zamawiającego po rozpakowaniu sprzętu na podstawie złożonej oferty.
9. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu nieograniczony dostęp możliwości zgłaszania awarii:

telefonicznie, faxem bądź pocztą elektroniczną przez 24 godziny, w okresie gwarancji i serwisie pogwarancyjnym.
10.Wykonawca obowiązany jest - w celu naprawy gwarancyjnej sprzętu - do reakcji serwisu do 48 godzin-

w siedzibie Zamawiającego, licząc od chwili zlecenia telefonicznego, faxu lub emailem.
11. Wykonawca ma obowiązek naprawy uszkodzonego sprzętu w ciągu maksymalnie 48 godzin od daty zgłoszenia

awarii telefonicznie, faxem lub e-maiłem.
12. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy.
13. Trzy naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu,

podzespołu na wolny od wad lub jeżeli wymiana elementu, podzespołu na nowy wolny od wad jest niemożliwa
wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy.

14.Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca prowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne,
konserwacyjne i naprawy sprzętu:
1) o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie

personel obsługi sprzętu
2) przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie protokołem

i przekaże protokół Zamawiającemu.
15. Naprawy odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16. Celem wykonania usługi serwisowej personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu

w godzinach pracy Zamawiającego
17. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu

gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu pomieszczeń. Przeprowadzenie przeglądu
technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń Wykonawca potwierdzi
stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

18. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o spowodowanie
przeprowadzenia ekspertyzy.

19. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi
Wykonawca.

20. W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania, na nowe, aktualnie
wprowadzane przez producenta.

21. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 10 letni dostęp do części zamiennych, materiałów zuźywalnych oraz
autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.

22. Postanowienia niniejszego § 5 określającego warunki gwarancji, Wykonawca umieści w treści karty gwarancyjnej,
którą przekaże Zamawiającemu.

23. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczy: .

§6
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy
w formie kar umownych:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu

umowy, jeżeli nie zostanie zrealizowany w terminie z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
2. w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wymianie całego sprzętu lub

podzespołu na pełnowartościowy w razie zaistnienia okoliczności o których mowa § 5
3. W wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu napraw

gwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym
4. W wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji liczony od dnia wyznaczenia terminu na usuniecie
usterek.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wvsokośd 10% wartości umowy brutto.

3. W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karą umowną Zamawiający ma prawo żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogÓlnych.

4. W przypadku nie uregulowania przez Płatnika płatności w terminie określonym w § 3, Wykonawca ma prawo żądać
zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia za kaŻdy dzień zwłoki.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli przedmiot umowy nie zostanie wykonany do
dnia 22 października 2018 r. Odstąpienie od umowy może nastąpić natychmiast po przekroczeniu terminu rea~\'I~
przedmiotu umowy nie później jednak niż w terminie 21 dni od przekazania tego terminu. ~ \



§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.

2. Nie dopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 3, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy Sąd
Powszechny wg siedziby Zamawiającego.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA PLATNIK ZAMAWIAJĄCY


