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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO
Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późń.zm.)
Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią
dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia:
a) Ustawa, pzp – oznacza Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U.
Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami.
b) Cena – oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz.U. z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zmianami)
c) Dostawa – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy lub leasingu.
d) Najkorzystniejsza oferta - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu zamówienia publicznego.
e) Środki publiczne - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy
o finansach publicznych.
f) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
g) Znak postępowania : ZP-11-027BN
należy posługiwać się tym znakiem.

Uwaga : w korespondencji kierowanej do zamawiającego

h) Tryb postępowania – przetarg nieograniczony ( art.10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień
publicznych).
i)

Nazwa postępowania: Dostawa komory laminarnej i Informatycznego systemu wspierania
przygotowania leku cytostatycznego.

j)

Nazwa i adres zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20 – 24
40-027 Katowice
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
Internet: www.spskm.katowice.pl e-mail: duo@spskm.katowice.pl
Kody klasyfikacji CPV:

33 19 00 00-8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Zatwierdził w dniu 28.03.2011r.
Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
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Załączniki do SIWZ :
1
2

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz „OFERTA”

Załącznik nr 2

3

Formularz - oświadczenie art.22

Załącznik nr 3

4

Formularz - oświadczenie art.24

5

Formularz - wykaz dostaw

6

Formularz - wykaz podwykonawców

7

Projekt umowy
I)

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest komora laminarna do sterylnego przygotowania cytostatyków oraz
Informatyczny system wspierania przygotowania leku cytostatycznego, których wymagane parametry
określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2011r.
II)
1.
2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia
20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r Nr 93, poz. 896 z póź. zm.) oraz z innymi
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat: Deklarację zgodności CE i musi być
dopuszczony do stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym
prawem.

III)
1.
2.

3.
4.

Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia

Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
przedmiotu zamówienia i faktury, która zostanie przyjęta po podpisaniu protokołu odbioru.
Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt
przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego – wraz z wniesieniem urządzenia. Zamawiający
zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do
godz. 13.00. w dni pracujące.
Wymaga się, aby Wykonawca poinformował Zamawiającego o terminie dostawy minimum 2 dni przed
dostawą.
Wykonawca po dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zobowiązany będzie do
zainstalowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu docelowym i przeszkolenia
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

IV)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 8 tygodni od daty podpisania umowy .
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V)

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie
oferowanego przedmiotu zamówienia.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej
SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

VI) Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zawartość oferty.
1.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki :

a) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz
oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ łącznie z wypełnionym Załącznikiem
nr 1 do SIWZ,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy
PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4
do SIWZ,
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ustawy PZP
oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ,
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek
aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony
przez organ wydający w wymaganym terminie,
e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub 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.
f) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty
i miejsca dostawy, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane
należycie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 5 do SIWZ,
g) Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
h) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę ( jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika
z dokumentów dołączonych do oferty).
2. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej :
2.1 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w miejsce dokumentów o których mowa w pkt.1 ppkt. b-e , składa dokumenty wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

2.2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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3.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
( konsorcja / spółki cywilne) :

a) W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących
wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1
ustawy Pzp,
b) Warunek dotyczący posiadania doświadczenia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
występujących wspólnie,
d) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi być dołączone do oferty,
e) wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu
umowy,
f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym
jako reprezentant pozostałych.
4.

Inne wymagane dokumenty:
Foldery lub ulotki firmowe ze zdjęciami oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem wszystkich
wymaganych w siwz parametrów. Z dołączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż
oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załączniku do SIWS ( dotyczy komory
laminarnej). Brak dokumentów określonych w pkt.4 skutkuje odrzuceniem oferty.

VII)

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.

1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresów podanych w rozdziale I SIWZ.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich
otrzymania.
2.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
3.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
a) W sprawach formalnych – Dorota Uryć Dział Zamówień Publicznych i Umów (w godzinach 8.00 –
14.00) tel. 032/259-16-68 fax. 032/259-16-71,
b) W sprawach merytorycznych – Damian Piórkowski Dział Informatyki (w godzinach 8.00 – 14.00) tel.
032/259-16-76.

VIII)

Wymagania dotyczące wadium.

W postępowaniu nie jest wymagane złożenie wadium

IX)

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X)
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. VI niniejszej specyfikacji oraz
dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem, a oferta złożona
w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opisanym w następujący sposób:
„Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM.
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24
Dostawa komory laminarnej i Informatycznego systemu wspierania przygotowania leku cytostatycznego
ZP-11-027BN
Nie otwierać przed 06.04.2011 r. godz. 10.30
Nazwa i adres Wykonawcy( np. pieczęć firmowa)
6.
7.
8.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy zamieścić informację
„ ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”
Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści.
Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo.

XI)
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 2 ( budynek administracji - dyrekcji)
do dnia 06.04.2011 r. do godz. 10.00
Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji-dyrekcji)
w dniu 06.04.2011 r. o godz. 10.30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy)
oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen. Informacje te przekazane zostaną
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII)

Opis sposobu obliczania ceny

1.

Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2.
Cena brutto realizacji zamówienia musi być wyliczona jako suma wartości: netto plus podatek VAT.
3.
Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535)
4.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę).
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności :
a) Omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści
oferty, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w
SIWZ;
b) Oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie,
dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość
oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową
brutto.

XIII)

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena – 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta będzie
spełniała wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.
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XIV) Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania
informacji o wyborze oferty faksem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi
wzór umowy – załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże
w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego.
Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie
Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres
wykonawcy. Przesłanie umowy do siedziby wykonawcy nie zmienia terminu podpisania umowy i terminu
dostawy przedmiotu zamówienia określonego w umowie. Brak zwrotu podpisanych umów w terminie do
7 dni od dnia ich otrzymania zostanie potraktowane jako uchylanie się od podpisania umowy, co
upoważnia Zamawiającego do zastosowania art.94 ust.3 ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć
umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna
oferta. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa
zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego
zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ww. załączniku.

XV)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pozostałe reguły postępowania
Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień ( nie
później niż dwa dni przed terminem składania ofert), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji
wpłynęła do zamawiającego po terminie składania wniosku, tj. do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przypomina, że w trybie art.38
ust.1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego jedynie z prośbą o
wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści siwz, a nie domagać się zmiany treści
specyfikacji, szczególnie parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia. Zgodnie z
orzecznictwem Zespołu Arbitrów oraz dostępnymi opiniami Urzędu Zamówień Publicznych
określenie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem i uprawnieniem zamawiającego.
Zamawiający ma prawo wybrać i wyspecyfikować taki przedmiot zamówienia, który jego
zdaniem będzie najlepszy.
Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania.
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
Zamawiający udostępni dokumentację przetargową po złożeniu pisemnego wniosku ( fax, mail).
W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentacji.
Udostępnianie dokumentacji przetargowej może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie
Zamawiającego.

XVII)

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

Tym wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r, Nr 113, poz. 759.), przysługują środki ochrony prawnej na
podstawie art.180 ust.2 pkt.2-4 w postaci odwołania wyłącznie wobec następujących czynności :
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

6

ZP-11-027BN
Załącznik Nr 1
Komora laminarna do sterylnego przygotowania cytostatyków
l.p.

Wymagany parametr przedmiotu zamówienia

Rok produkcji n/w urządzeń – wymagany 2011
Komora laminarna do sterylnego przygotowania cystostatyków
Model / typ: ………………………………………………………………………..*
I. Producent: ………………………………………………………………………….*
KONSTRUKCJA
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Komora laminarna do produkcji cytostatyków na podstawie
fabrycznie gotowa do współpracy z programem komputerowym.
Podłączenie komputera, drukarki i innych urządzeń
peryferyjnych poprzez gniazda komputerowe wewnątrz
przestrzeni roboczej
Szyby boczne i szyba frontowa bez obramowania ze szkła
wielowarstwowego
Stabilna konstrukcja ze stali:
- powierzchnia pracy ze stali szlachetnej ( co najmniej V2A)
- obudowa z blachy stalowej pokrytej farbą
Wymiary zewnętrzne 1340 x 875 x 2240 ± 10 cm
w każdym wymiarze
Minimalne wymiary blatu roboczego 1250 x 600
Podzielony na segmenty blat roboczy zbudowany ze stali
szlachetnej:
- zamknięty wewnątrz powierzchni pracy
- stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS ≤ 5µm)
- zintegrowana rynna odpływowa chroniąca filtr główny przed
rozlanymi płynami z powierzchni pracy
Szyba frontowa z możliwością otwarcia do 550 mm
SPRAWDZENIE I CERTYFIKACJA
Sprawdzony i certyfikowany odnośnie DIN 12980 i DIN 12469
Certyfikat TUV GS i Znak GS
Deklaracja zgodności EG i oznaczenie CE zgodne z aktualnie
obowiązującymi normami
Certyfikowany system mierzenia jakości : DIN EN ISO zgodnie z
aktualnie obowiązującymi normami
Aktualne certyfikaty należy dostarczyć razem z ofertą
TECHNIKA FILTRACJI
System trzy-filtrowy HEPA (filtr główny, filtr powietrza
zanieczyszczonego i oczyszczonego)
Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą
Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie EN
1822-1
TECHNIKA ZABEZPIECZAJĄCA
Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza
wtórnego
Podciśnienie ochronne
Gazoszczelna obudowa
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oferowane*
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19
20
21
22
23
24

25

26

27

28

SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA
Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora
Włączanie, przełączanie i wyłączanie za pomocą kodu
numerycznego
Unikatowy kod numeryczny dla pracowników
Tryb pracy normalny, czyszczący i nocny
Elektrycznie sterowana szyba frontowa
Wtyczki sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej
Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą celem
pokazania:
- godziny
- czasu pracy komory laminarnej
- czasu
- temperatury w przestrzeni roboczej
- wilgotności w przestrzeni roboczej
- daty
Sterowana mikroprocesorem centrala do monitorowania:
- pozycji szyby frontowej
- zaopatrzenia w powietrze
- strumienia powietrza wejściowego
- przepływu wypierającego
Szczegółowa diagnoza zakłóceń przez wyświetlacz poza
przestrzenią roboczą:
- pozycji szyby frontowej górnej i dolnej
- wartości granicznej prędkości przepływu wypierającego
górnej i dolnej
- wartości granicznej prędkości strumienia powietrza
wejściowego
- zaopatrzenia w energię elektryczną
24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii
sieci.
ERGONOMIA

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja
siedząca
W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg
Podstawa C-kształtna dla maksymalnie dużej przestrzeni po
bokach dla nóg
Pochylona o 10º (± 5º) szyba frontowa
Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza
znajdują się na tej samej wysokości
Łatwo rozpoznawalne sygnały poza powierzchnią roboczą w
obszarze wzroku z pozycji siedzącej centralnej
Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą i
muszą być łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnej
Poziom decybeli nie więcej niż 58dB
Wibracje nie więcej niż 5µm na powierzchni roboczej.
Moc oświetlenia co najmniej 1200 lx w przestrzeni roboczej.
Komora fabrycznie gotowa do zewnętrznej instalacji monitora
komputerowego na wprost twarzy operatora o przekątnej 19” i
proporcjach szerokości i wysokości 16: 9
Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające
podłączenie wagi, klawiatury komputerowej i czytnika kodów
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kreskowych celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu
edytującego dane
Urządzenie pozbawione jest blokad serwisowych, które po
upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji
serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca
umowy podmiot
Wszystkie oferowane funkcjonalności muszą być objęte certyfikatami
Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) –
Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla
poszczególnych elementów w języku polskim.

41
42
43
44

Informatyczny system wspierania przygotowywania leku cytostatycznego
l.p.

Wymagany parametr przedmiotu zamówienia

Parametry
oferowane*

Rok produkcji – wymagany 2011

I.
1
2
3
4
II.
1

2

3

4

Informatyczny system wspierania przygotowywania leku
cytostatycznego
Waga elektroniczna legalizowana z klawiaturą dotykową,
bezszczelinową pracująca on line; przystosowana do pracy w
komorze laminarnej w ilości 1 sztuka
Model / typ: ………………………………………………………………………..*
Producent: ………………………………………………………………*
Dokładność: co najmniej 0,01 g
Czas stabilizacji max. 2s
Udźwig: do min. 2kg
Współpracująca z systemem komputerowym obsługującym
oferowaną komorę laminarną
Program sterujący
Wersja: ……………………………………………….………………………..*
Producent: ………………………………………………………………………….*
Pełna obsługa programu w języku polskim
Zarządzanie katalogiem cytostatyków:
− nazwa
− postać
− dawka
− seria
− data ważności
− producent
− dowolność określania wzorów do obliczania dawek i
modyfikacja dawkowania na podstawie wyników lekarskich
− domyślna podstawa obliczeń
− opis możliwych sposobów rozcieńczania
− opis możliwych sposobów rozpuszczania
− okres trwałości po otwarciu
− okres trwałości po przygotowaniu
− możliwość przechowywania rozpoznań z dostępem do kodów
rozpoznań wg ICD 10
− opis przechowywania
Zarządzanie niewykorzystanymi fiolkami:
- automatyczny wydruk etykiety z kodem kreskowym
celem identyfikacji fiolki;
- data otwarcia fiolki, data ważności, warunki
przechowywania;
Opcja współpracy z apteką szpitalną w zakresie powiązania z
receptariuszem szpitalnym oraz obrotem magazynowym
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5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

III.
1

Tworzenie i zarządzanie schematami leczenia uwzględniającymi:
ilość powtórzeń, cykle podania, godziny podania, podstawa
określenia dawki, sposób i czas podania, rozpuszczalnik
Przyjmowanie zleceń na wykonanie cytostatyków z jednostek
szpitala (w postaci elektronicznej i papierowej)
Przyjmowanie zleceń zewnętrznych na wykonanie cytostatyków
(w postaci elektronicznej i papierowej)
Automatyczne obliczanie ilości do przygotowania roztworu na
podstawie zadanych schematów obliczeń:
− dawka stała (ciężar)
− na kg masy ciała
− na powierzchnię ciała
− dawka stała (objętość)
− AUC (Area Under the Curve)
Kompatybilność programu niezależnie od zastosowanej wagi
Przypisywanie numerów faktur każdej serii produktu
Połączenie modułu z elektroniczną wagą laboratoryjną
umożliwiające bieżącą kontrolę prawidłowości procesu
przygotowania cytostatyku
Wydawanie wykonanych cytostatyków do jednostek
zamawiających lub bezpośrednio do apteczki pacjenta
Nadzór i sygnalizacja błędów w recepturze mieszanin
Kalkulacja i wyliczanie kosztów: pacjenta, oddziału, kliniki,
pojedynczego ośrodka kosztów, pojedynczego leku
Wydruk samoprzylepnych etykiet ze składem zawartości worka,
danymi pacjenta, osoby zlecającej i możliwością dowolnego
precyzowania zawartości etykiety na podstawie danych
zawartych w systemie
Modyfikowanie receptur i wprowadzanie komponentów od
różnych producentów
Rozliczanie kosztów rzeczywiście wykorzystanych fiolek z
dokładnym rozdziałem przyjęć i strat
Ewidencja ekspozycji pracowników pracujących w loży na środki
cytostatyczne
Zlecanie preparatów złożonych min. 2
Archiwizacja danych na dyskach sieciowych
Program sterujący musi mieć opcję współpracy z systemem
szpitalnym za pomocą protokołu HL7 – ( opcja i integracja do
ewentualnego dokupienia w późniejszym terminie)
Bezterminowe licencje oprogramowania do obsługi stanowiska
administracyjnego (bez dodatkowych opłat w okresie jej
trwania) w ilości – 1.
Bezterminowe licencje do obsługi stanowisk do przygotowania
cytostatyków w lożach laminarnych (bez dodatkowych opłat w
okresie jej trwania) – w ilości 1
Bezterminowe licencje oprogramowania do obsługi stanowiska
zleceniodawców (bez dodatkowych opłat w okresie jej trwania) –
w ilości 2 z możliwością ewentualnego dokupienia w późniejszym
terminie dodatkowych licencji.
Materiały eksploatacyjne niezbędne do przeszkolenia personelu
aptecznego
Komputer obsługujący urządzenie w loży laminarnej oraz
stanowisko administracyjne w pracowni cytostatyków w ilości 2
szt.
Model / typ: ……………………………………………….…………………..*
Producent: ……………………………………………………………*
Procesor: w architekturze x86_64 dwurdzeniowy, obsługiwany
przez system operacyjny XP Professional, zapewniający
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2

wydajność komputera na poziomie nie mniejszym niz 13000 MIPS
Dhrystone ALU (test SisSoftsandra), Whetstone iSSE3 10900
MFLOPS.(test SisSoftsandra)
Dostawca dostarczy test ww. sprzętu potwierdzający
wymaganą wydajność komputera.
Pamięć RAM: 2x 1024MB DDR2-667, dual channel

3

Dysk twardy: 160 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit)

4

Napęd optyczny: brak

6

Płyta główna: zintegrowany kontroler 4 x SATA; złącza
rozszerzeń: min 1x PCI Express o szybkości x16, 2 x PCI 2.3
Karta dźwiękowa: zintegrowana

7

Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps Wake on LAN

5

8
9
10
11
12

13

14

IV.

1
2
3
4
5
6
7
8

Karta graficzna : zintegrowana, min. 256 MB pamięci
współdzielonej z pamięcią systemową, głębia kolorów 32 bit,
rozdzielczość 1280x1024
Porty I/O : 4 porty USB 2.0 (w tym 2 na przednim panelu), min.
1x RS-232, VGA, 1 x LPT
Obudowa: stojąca, wewnętrzny głośnik, zasilacz o mocy
dostosowanej do wydajności komputera z gniazdem zasilania
monitora ale nie większy niż 350W, z funkcją PFC
Inne : Klawiatura standardowa 101 klawiszy PS/2 w układzie
polski programisty; Mysz optyczna PS/2 ze scrollock z podkładką
Funkcje bezpieczeństwa: funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło
użytkownika i administratora, blokada portów USB (w tym tylko
zewnętrznych) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada
bootowania z FDD/ODD.
System operacyjny: Windows 7 Professional PL ( płytka ze
sterownikami i systemem operacyjnym) oraz możliwość instalacji
Windows XP Professional PL (dołączona płytka ze sterownikami i
systemem operacyjnym).Wymagana jest poprawna instalacja
Windows XP Professional wraz ze wszystkimi sterownikami.
Certyfikaty: potwierdzenie kompatybilności komputera na
stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną
platformę systemową (wydruk ze strony)
Certyfikat CE wraz ze stosownym oznakowaniem sprzętu.
Oferowane modele komputerów i monitorów posiadają
certyfikację EPA Energy Star 4.0 (zgodnie z wymogami
rozporządzenia z dnia 13 lutego 2008r. w Dzienniku Urzędowym
UE opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie
wspólnotowego programu znakowania efektywności
energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona).
Rozporządzenie weszło w życie 4 marca 2008r
Monitor LCD kolorowy w ilości 1 szt
Model / typ: …………………………………………….………………………..*
Producent: ………………………………………………………………*
Przekątna 19” i proporcjach szerokości i wysokości 16:9
kąt widzenia: w pionie min.160°, w poziomie min. 160°,
jasność: min. 300 cd/m2
Czas reakcji: 8 MS
Rozdzielczość: 1440x900
Rodzaj matrycy: TFT
Synchronizacja pionowa, pozioma: > 70 Hz
Certyfikat CE wraz ze stosownym oznakowaniem
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9
10
11
V.

Kontrast: min. 600:1,
Głośniki: nie
Do zamontowania z tyłu, na zewnątrz loży laminarnej bez
naruszania jej konstrukcji
Serwer w ilości 1 szt. równoważny modelowi IBM x 3650
Model / typ: …………………………………………….………………………..*
Producent: ………………………………………………………………*

2

Procesor : procesor w architekturze x86_64 posiadający 4
rdzenie
Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.

3

Ilość procesorów możliwych do zainstalowania: 2 szt.

4

Pojemność pamięci cache (L2): 12 MB

1

6

Płyta główna: Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i
zaprojektowana przez producenta serwera, karty rozszerzeń –
min 4 PCI EXPRESS
Możliwość obsługi pamięci RAM, nie mniej niż: 32 GB

7

Ilość pamięci RAM zainstalowanej: 16 GB

5

8
9

Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR2 (FB-DIMM) ECC, Fully
Buffered 667 MHz
Ilość banków pamięci RAM: 12

10

Ilość wolnych banków pamięci RAM: 4

11

Minimalna ilość możliwych dysków do zainstalowania: 6

13

Sterownik macierzy: SAS/SATA kontroler minimum 8 portów z
obsługą RAID 10,1,0 min 256 chache z podtrzymywaniem
bateryjnym
HDD: 4 dyski 72 GB (SAS lub SATA)

14

Typ karty graficznej : zintegrowana z płytą główną

15

Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD RW

12

17

Interfejsy płyty głównej: 4 x USB 2.0, 1x 15-stykowe D-Sub
(wyjście na monitor), 1 x serial, 2 x RJ-45 (LAN), 1 x RJ-45 (sys
mgmt)
Elementy Hot-Swap: Dyski twarde, Wentylatory, Zasilacze

18

Zasilacz: 1 szt

19

Maksymalna moc zasilacza: 835 Wat

20

Minimalna ilość możliwych do zainstalowania zasilaczy: 2 szt.

16

25

Funkcje monitorowania: oprogramowanie zarządzające i
diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera
umożliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację
systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i
przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w
ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego
monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze).
Oprogramowanie dodatkowe: pakiet wspomagający instalację
serwera, Pakiet do serwisowania oraz zdalnej diagnostyki i
umożliwiający współpracę ze sprzętowym systemem zdalnej
diagnostyki Sterowniki. Oprogramowanie do nagrywarki DVD.
Obudowa: obudowa typu Rack , wysokość nie więcej niż 2U,
szyny do montażu w szafie
Dokumentacja: karty gwarancyjne, instrukcje, licencje
oprogramowania, nośniki ze sterownikami.
Systemy wspierane: Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD

26

Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE.

21

22
23
24
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27

VI.

Dodatkowe wymagania: 1) Wymaga się, aby w celu zapewnienia
bezproblemowej współpracy podzespoły, z których zbudowany
jest serwer były produktem producenta serwera albo posiadały
jego logo.
2) Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2
lat po upływie gwarancji
3) Serwer/y musi/szą posiadać gwarancję przedawaryjną na
dyski i pamięci, realizowaną na podstawie wskazań
oprogramowania monitorującego dostarczonego przez
producenta.
4) Wykonawca dołączy specyfikację techniczną oferowanego
sprzętu z załączonymi numerami katalogowymi poszczególnych
podzespołów – elementów składowych oferowanego serwera.
5) Serwery zostaną dostarczone z poprawnie działającym
systemem FreeBSD 7.2 bądź CURRENT
Monitor LCD kolorowy w ilości 1 sztuka
Model / typ: ………………………………………………………………………..*
Producent: ……………………………………………………………*

VII.

Przekątna min. 19”
kąt widzenia: w pionie min.160°, w poziomie min. 160°,
jasność: min. 300 cd/m2
Czas reakcji: 8 MS
Rozdzielczość: 1440x900
Rodzaj matrycy: TFT
Synchronizacja pionowa, pozioma: > 70 Hz
Certyfikat CE wraz ze stosownym oznakowaniem
Kontrast: min. 600:1,
Głośniki: nie
Mini klawiatura przystosowana do pracy w loży w warunkach
sterylnych w ilości 1 sztuka
Model / typ: …………………………………………….………………………..*
Producent: ………………………………………………………………*

VIII.

Drukarka laserowa do drukowania raportów, recept, zestawień
w ilości 1 sztuka
Model / typ: …………………………………………….………………………..*
Producent: ……………………………………………………………*

1
2
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8
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IX.

X.

Drukarka termotransferowa do etykiet w ilości 1 sztuka, w
obudowie metalowej odpornej na dezynfekcję, współpracująca z
systemem, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym edycję
etykiet w języku polskim z zestawem 20 rolek po 1000 etykiet w
kolorze żóltym o wymiarach 8cm x 4 cm, pasujących do
oferowanego modelu drukarki
Model / typ: ……………………………………………….……………………..*
Producent: ……………………………………………………………*
USB extender (przedłużacz sygnału USB) umożliwiający
podłączenie do komputera stojącego w osobnym pomieszczeniu
urządzeń pracujących w loży: waga, klawiatura, czytnik kodów
kreskowych , oraz przy loży : drukarka termotransferowa,
monitor przy wykorzystaniu kabla kat. 5. w ilości 1 komplet.
Model / typ: …………………………………………….………………………..*
Producent: ……………………………………………………………*
Konfiguracja i uruchomienie systemu

XI.
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XII

Czytnik kodów kreskowych - 1 szt.

6

Typ łącza : Wszystkie popularne komputery klasy PC i terminale
przez: Klawiatura, USB oraz RS232
Odczytywane kody: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 11, Matrix 2 of
5, Code 128, Code 93, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5,
Codabar, China Post Code, RSS, GTIN compilant
Wytrzymałość fizyczna: Nie mniej niż 50 upadków z wysokości
1,5 m na powierzchnię betonową
Parametry optyczne: Element odbiorczy: 3648 elementowy
„linear imager”
Kolor światła: czerwony 630 nm
Odległość odczytu: od 1,3 do 46 cm / dla średniej gęstości kodu
Szerokość odczytu: 31,8 cm / dla gęstości kodu 13mil
Szybkość odczytu i dekodowania: 270 razy / sek
Rozdzielczość: 3mil dla odległości od kodu 10 cm
Kąt przekrzywienia +/- 65 stopni
Parametry Elektryczne: Zasilanie: 5 lub 12V
Pobór mocy: Praca: 235mA dla 5V oraz 145mA dla 12V
czuwanie: 86mA dla 5V oraz 65mA dla 12V
Wskaźnik odczytu: dźwięk i światło LED
Normy: FCC Class B, CE EMC Class B. CE Low voltage Directive,
IEC60825-1 LED Safety: Class 1, UL, cUL listed

7

Certyfikaty: Certyfikat CE wraz ze stosownym oznakowaniem
sprzętu

8

Urządzenie przystosowane do pracy w loży w warunkach
sterylności

9

Obudowa szczelna, odporna na działanie środków
dezynfekujących

1
2
3

4

5

10

XIII

Obudowa umożliwiająca postawienie urządzenia w pozycji
stojącej
1. Urządzenia peryferyjne: waga i klawiatura muszą pracować
w loży, monitor i drukarka kodów kreskowych muszą
pracować przy loży a komputery sterujące muszą pracować
w osobnym (sąsiednim) pomieszczeniu, należącym do
Pracowni Cytostatycznej, koszt podłączenia pokrywa
oferent.
2. Serwer systemu pracować będzie w serwerowni (osobny
budynek) i podłączony zostanie do sieci Ethernet.
3. Komputery sterujące i administracyjne podłączone zostaną
do sieci Ethernet.

* wypełnia wykonawca
Oświadczam/y, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane w powyższych
tabelach parametry.

…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/
uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2
Miejscowość ………………. dnia ……………….
……………………………………………
Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………..
Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….
REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………………….
Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………......................
Internet …………………..........………………e-mail …………......................………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………Tel ………………
Osoba upoważniona do podpisania umowy ………………………………………………………………………….
1) W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ZP-11-027BN oferuję wykonanie dostawy
komory laminarnej na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
a) Komora laminarna do sterylnego przygotowania cytostatyków:

cena bez podatku VAT............................….…….zł
podatek VAT ………% …….……....................……..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT .…………..…….zł( słownie:…………………zł)
b) Informatyczny system wspierania przygotowania leku cytostatycznego:
cena bez podatku VAT............................….…….zł
podatek VAT ………% …….……....................……..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT .…………..…….zł( słownie:…………………zł)
c) Wartość ogółem za przedmiot zamówienia:
cena bez podatku VAT............................….…….zł
podatek VAT ………% …….……....................……..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT .…………..…….zł( słownie:…………………zł)
2)

Oświadczamy, że cena brutto zawarta w ofercie
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3)

Na wykonane dostawy udzielimy ……* miesięcznej gwarancji ( wymagane minimum 24 miesięcy),
licząc od dnia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

4)

Oświadczamy,
że
akceptujemy
warunki
płatności
określone
przez
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

5)

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

6)

Zobowiązujemy się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia w terminie 8 tygodni
od daty podpisania umowy.

15

zawiera

wszystkie

koszty,

jakie

ponosi

Zamawiającego

ZP-11-027BN
7)

Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia
w części ……………. .

8)

Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

__________ dnia __ __ 2011 roku

_________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
............................................................................................................................. .....
.
.......................................................................................................................... ........
.
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
............................................................................................................................. .....
.
..................................................................................................................................
.
............................................................................................................................. .....
.

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
a w tym:
1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3.

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________
(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
............................................................................................................................. .....
.
..................................................................................................................................
.
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
............................................................................................................................. .....
.
............................................................................................................................. .....
.
.................................................................................................................... ..............
.

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________
(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 5

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu,
wartości, dat wykonania i odbiorców

Zamawiający
L.p.

Opis zamówienia

(adres, nazwisko osoby
potwierdzającej dostawę)

Okres realizacji
(rozpoczęcie /
zakończenie)

Cena

POUCZENIE:
Art.297 §1 Kodeks Karny : Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.

...........................................................
miejscowość i data

…………………………………………
( podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6

PODWYKONAWCY
Części zamówienia przewidziane przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę

L.p.

Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę

1

2

3

……………………………………………..

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

(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

(data)

20

ZP-11-027BN

Załącznik Nr 7
UMOWA - PROJEKT
Zawarta w dniu ………………………….. w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24
NIP: 954 22 70 611
który reprezentuje :
Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………….
z siedzibą:
NIP :……………………………………
REGON : ……………………………………………..
który reprezentuje:
1 …………………………………………………………….
2……………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz 759) przetargu nieograniczonego została
zawarta umowa o następującej treści.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa komory laminarnej do sterylnego przygotowania cytostatyków oraz
Informatycznego systemu wspierania przygotowania leku cytostatycznego zgodnie ze złożoną ofertą
w postępowaniu o zamówienie publiczne.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stanowi integralną
część umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia
20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r Nr 93, poz.896) lub z innymi
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest kompletne, zdatne
i dopuszczone do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
§2
Warunki dostawy

1.
2.
3.
4.

5.

Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego
koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do ………………2011r.
Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest do
zainstalowania ……………………… oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego
w zakresie jego obsługi.
O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni wcześniej.
Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy ( po dostawie i montażu przedmiotu umowy oraz
przeszkoleniu użytkownika) zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego
w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w ust.3
niniejszego paragrafu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję
obsługi przedmiotu umowy w języku polskim.
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6.

Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
§3
Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto …. zł plus należny podatek VAT…%
tj. …..zł. Razem: ….zł brutto (słownie: …zł)
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych
1.

Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy
w siedzibie Zamawiającego – zgodnie z ofertą Wykonawcy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji
obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.
2. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez ………………………...
3. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 1 dzień, gwarancja ulega przedłużeniu
o czas przerwy w eksploatacji.
5. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych jednego podzespołu urządzenia przekroczy 3 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy
użytkownika).
6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz
dostawy rzeczy wolnej od wad.
7. Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez ……………………………
w ilości określonej w dokumentacji technicznej.
8. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość dokonywania zakupu części zamiennych do
przedmiotu umowy do min 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9. Wykonawca deklaruje zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.
10. Wykonawca lub wskazany w ofercie serwis – jako podwykonawca oświadcza, że posiada autoryzację
producenta w zakresie prowadzenia serwisu
§5
Kary umowne i odsetki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę powyżej 5 dni w dostawie, montażu, szkoleniu,
niekompletną dostawę w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca zapłaci kary umowne za opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych w wysokości
0,2% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości netto przedmiotu
umowy.
Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia.
W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawca może dochodzić jedynie odsetek ustawowych.
§6
Odstąpienie od umowy

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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2.

Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 5 ust.3
niniejszej umowy w przypadku gdy zwłoka w dostawie, montażu, szkoleniu lub opóźnienia w realizacji
zobowiązań gwarancyjnych wynoszą 14 dni.
§7
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy prawo zamówień publicznych.
Jakakolwiek czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody
przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 53 ust. 6
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej, pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego
egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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