Katowice, dnia 01.04.2011r

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę komory laminarnej i Informatycznego systemu wspierania
przygotowania leku cytostatycznego. Nr sprawy : ZP-11-027 BN.

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, że
zmienia treść siwz w następujący sposób:
1. W Rozdziale II SIWZ „Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia” wykreśla się
punkt 3 i 4.
2. W Załączniku nr 7 umowa – projekt w § 1 „ Przedmiot umowy” wykreśla się punkt 3.
3. W Załączniku nr 7 umowa – projekt w § 4 „Gwarancja, realizacja uprawnień
gwarancyjnych” zmienia się treść zapisu punktu 3, który otrzymuje brzmienie:
„Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia
usterki przez Zamawiającego”.

4. W Załączniku nr 7 umowa – projekt w § 4 „Gwarancja, realizacja uprawnień
gwarancyjnych” dodaje się punkt 11, który otrzymuje brzmienie:
W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 48 godzin Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym
zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zabezpieczenia ciągłości wykonywania świadczeń
medycznych.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek

Zamawiający przedstawia ostateczny projekt umowy:
Załącznik Nr 7

UMOWA - PROJEKT
Zawarta w dniu ………………………….. w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mielęckiego
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:

Śląskiego

Uniwersytetu
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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.

2.
3.
4.

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.
Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stanowi integralną
część umowy.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest kompletne, zdatne i
dopuszczone do umówionego użytku.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
§2
Warunki dostawy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do ………………2011r.
2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest do
zainstalowania ……………………… oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego
w zakresie jego obsługi.
3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni wcześniej.
4. 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.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję
obsługi przedmiotu umowy w języku polskim.
6. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
§3
Warunki płatności
1.
2.
3.
4.

Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto …. zł plus należny podatek VAT…%
tj. …..zł. Razem: ….zł brutto (słownie: …zł)
Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
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.
Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych

1.
2.
3.
4.
5.

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.
Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez ………………………...
Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki
przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 1 dzień, gwarancja ulega przedłużeniu
o czas przerwy w eksploatacji.
W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych jednego podzespołu urządzenia przekroczy 3 -
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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
11. W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 48 godzin Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i
parametrach technicznych w celu zabezpieczenia ciągłości wykonywania świadczeń medycznych.
§5
Kary umowne i odsetki
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.

2.

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.
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.
Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą
Zamawiającego w formie pisemnej 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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