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MIEJSKA   STACJA   POGOTOWIA   RATUNKOWEGO  W  GDYNI  SP  ZOZ    
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 
 

Gdynia, dnia 16.08.2016 r. 
 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro      ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

W prowadzonym postępowaniu o wartości szacunkowej do 30 000 euro na dostawę sprzętu 
komputerowego i oprogramowania dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Zamawiający: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
 Ul. Żwirki i Wigury 14 
 81 – 394 Gdynia 
Adres do korespondencji:  Ul. Żwirki i Wigury 14     81 – 394 Gdynia Tel: 58 660 88 11 Fax: 58 660 88 12 Adres e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl  Kod CPV: 30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 32.42.00.00-3, 48.00.00.00-8,  II. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w 
zestawieniu parametrów wymaganych, które stanowią załączniki do IWUZ /MSPR/ZP/ZC 
/8/2016 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej IWUZ. 
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 
3. Maksymalny termin wykonania zamówienia: 21 dni roboczych od podpisania umowy. 
4. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.  
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
III. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy do 

postępowania. 
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące oświadczenia i 

dokumenty: 
a) aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
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81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                    b) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy i cenowy stanowiące 

załącznik nr 2 i 3 do IWUZ, 
c) wypełnione i podpisane zestawienia zawierające opis parametrów wymaganych 

dotyczących sprzętu i oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę 
d) warunki gwarancji na sprzęt komputerowy i pozostałe urządzenia (min. wymagany 

termin gwarancji w zależności od rodzaju sprzętu został zawarty w zestawieniu 
parametrów wymaganych), 

e) do oferty należy dołączyć  karty producenta, ulotki, foldery, informacje od producenta 
które w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości potwierdzą wszelkie wymagania 
Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności zawarte w 
zestawieniu parametrów wymaganych.  

 
IV. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 
 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie  (na adres wskazany w Istotnych Warunkach Zamówienia str. 1) lub za pomocą e-maila.  V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami. 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień, 
dotyczących postępowania jest : 
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  

- Pan Maciej Kozieł Tel. 502 279 083 , fax 58 660 88 12, adres e-mail: admin@pogotowie.gdynia.pl  b) w sprawach formalnych:       - Pani Gabriela Siwecka  Tel. 58 660 88 14, fax 58 660 88 12, adres e-mail:           g.siwecka@pogotowie.gdynia.pl                                Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Istotnych Warunków  Udzielenia Zamówienia w godzinach 9.00 – 14.30 od poniedziałku do piątku   VI. Miejsce i termin składania ofert. 
 Kompletną ofertę cenową zawierającą podpisy umocowanych, ze strony Wykonawcy do tego osób oraz wszelkie wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Żwirki i  Wigury 14, 81-394 Gdynia  - sekretariat, w terminie do dnia 22.08. 2016 r., do godz. 12:00 lub przesłać skany e-mailem na adres: biuro@pogotowie.gdynia.pl. VII. Opis sposobu obliczania ceny. 
 1. Na formularzu ofertowym i cenowym (Załącznik Nr 2 i 3 do IWUZ) należy przedstawić pełną 

cenę netto i brutto oraz wartość podatku Vat dla przedmiotu zamówienia. 
2. Wartość cenową, wyrażoną jako kwotę brutto, wykonania całości zamówienia, obejmującego wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy w tym dostawę przedmiotu 
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81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                    zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem, wniesieniem, instalacją w siedzibie Zamawiającego oraz uwzgledniająca wszystkie opłaty dodatkowe, konieczne do realizacji tego przedmiotu zamówienia, jeśli takie występują: koszty ceł, opłat granicznych, zezwoleń na wjazdy i przejazdy, instalacji, uruchomienia i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego (sporządzonego wg wzoru – załącznik nr 4 do umowy) przez Zamawiającego oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże. Cenę należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. VIII. Kryteria oceny ofert.  

a) Kryterium ceny – waga kryterium 100%, za najkorzystniejszą w tym kryterium będzie uważana oferta z  ceną najniższą.  Kryterium „ Cena” oferty będzie oceniana według następującej formuły: C = (Cmin/Cbad)x 100  Gdzie: C - cena C min – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert, C Bad – cena brutto badanej ofert.  W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień i/lub uzupełnień  dotyczących treści złożonej oferty. IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 
2. Zamawiający przekazuje wzór umowy (załącznik do IWUZ)  określający warunki wykonania 

zamówienia. 
X. Załączniki do IWUZ 

1. Formularz zamówienia zawierający opis przedmiotu zamówienia.  
2. Formularz ofertowy. 
3. Formularz cenowy. 
4. Wzór umowy. 
5. Formularz kontaktowy. 

 Gdynia, dnia 16.08.2016r.      Zatwierdzam.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie. Z tego powodu Wykonawcom nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.    
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                                    OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla  Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ: 

1 Zestaw komputerowy nr  1 Ilość 9 
2 Zestaw komputerowy nr  2 Ilość 2 
3 Zestaw komputerowy nr  3 Ilość 1 
4 Zestaw komputerowy nr  4 Ilość 1 
5 Monitor nr 1 Ilość 11 
6 Monitor nr 2 Ilość 2 
7 Serwer Ilość 2 
8 Przełącznik nr 1 Ilość 1 
9 Przełącznik nr 2 Ilość 2 

10 Macierz Ilość 1 
11 UPS Ilość 1 
12 Oprogramowanie wirtualizacyjne Ilość 1 
13 Drukarka Ilość 2 

O wymaganiach szczegółowych opisanych w zestawieniu parametrów wymaganych.  
 Proszę w zestawieniu parametrów wymaganych podać dokładną wartość oferowanego parametru wyposażenia w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.   Do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta w jednoznaczny sposób potwierdzające, że oferowane powyżej sprzęt i oprogramowanie spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego, z adnotacją której pozycji zestawienia parametrów wymaganych dotyczy dany dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.    

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Czytelny Podpis 

1.     
2.     
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           ( pieczęć adresowa wykonawcy)                             FORMULARZ OFERTOWY  
 

1. Oferujemy Przedmiot zamówienia: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla  
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zgodnie z Istotnymi Warunkami 
Udzielenia Zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia, zestawieniem parametrów 
wymaganych i wzorem umowy: 
Za cenę netto: …………………………………….………….  złotych ( słownie: ……………………………………………………………………………………………….. złotych),  Cena brutto: …………………………………………………. złotych ( słownie: ……………………………………………………………………………………………….  złotych) zgodnie z formularzem cenowym. W tym wartość podatku Vat……………………………………………………………………………………  Powyższa cena zawiera  wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, wniesieniem, koszty ceł, opłat granicznych, zezwoleń na wjazdy i przejazdy jeśli takie wystąpią, instalacji, uruchomienia i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego (sporządzonego wg wzoru – załącznik nr 4 do umowy) przez Zamawiającego oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.  2. Warunki płatności 30 dni od daty złożenie w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 
3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w IWUZ, tj. 21 dni od podpisania umowy. 4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z niniejszą ofertą w okresie zawartym w IWUZ, tj. 30 

dni. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z IWUZ, opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami 

Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w szczególności zawartymi w zestawieniu 
parametrów oraz wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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2. …………………………………………. 
3. ………………………………………… 

  
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Data Czytelny Podpis 
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Załącznik nr 3 do  IWUZ /MSPR/ZP/ ZC/8/2016   
FORMULARZ CENOWY  Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla  Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ:  

L.p. Nazwa Wymagana ilość Cena jedn. netto Razem cena netto Razem cena brutto 
A B C D E=C x D F=C x D x 1,23 
1 Zestaw komputerowy nr  1 9    
2 Zestaw komputerowy nr  2 2    
3 Zestaw komputerowy nr  3 1    
4 Zestaw komputerowy nr  4 1    
5 Monitor nr 1 11    
6 Monitor nr 2 2    
7 Serwer 2    
8 Przełącznik nr 1 1    
9 Przełącznik nr 2 2    

10 Macierz 1    
11 UPS 1    
12 Oprogramowanie wirtualizacyjne 1    
13 Drukarka 2    

RAZEM:   
 
W tym wartość podatku Vat:…………………………………………………………………………………………………… 
O wymaganiach szczegółowych opisanych w zestawieniu parametrów wymaganych.  

 
Proszę w zestawieniu parametrów wymaganych podać dokładną wartość oferowanego parametru wyposażenia w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.   Do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta w jednoznaczny sposób potwierdzające, że oferowany powyżej sprzęt i oprogramowanie spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego, z adnotacją której pozycji zestawienia parametrów wymaganych dotyczy dany dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.    

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Czytelny Podpis 

1.     
2.     
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      Załącznik nr 4 do IWUZ/MSPR/ZP/ ZC/8/2016 
 

     Wzór Umowy – Umowa nr…………..……  Zawarta w wyniku zapytania cenowego przeprowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);  w dniu …………………………..……. w Gdyni pomiędzy:  Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, 
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011428, NIP 586-19-86-956, Regon 190502151, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
 
Panią Dyrektor Beatę Pająk Michalik 
a ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................  NIP: ........................................................   REGON ................................................................  Zwanym dalej  Wykonawcą,  reprezentowanym przez:  ................................................................................  -  ....................................................................................  ................................................................................  -  ....................................................................................  
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wraz z wniesieniem, instalacja, uruchomienie i przekazanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i podzespołów komputerowych dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

Zdrowotnej przy ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, którego ilość i asortyment określa Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz, że towar odpowiada wszystkim cechom, określonym w załączniku nr 3 – Zestawienie parametrów wymaganych. Dostawy zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami umowy oraz w zakresie i zgodnie z Zestawieniem parametrów wymaganych. 
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81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                    3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego prowadzenia dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pośrednie i bezpośrednie szkody w stosunku do Zamawiającego, które wynikają z niewłaściwego wykonania umowy w szczególności z opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów uzgodnionych umową. 

 
§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: ………………netto zł, (słownie zł: …………………………………………………………………………),                                                  brutto zł ………………(słownie zł: …………………………………………………………………………),w tym vat …………………zł (słownie zł: …………………………………………………………………………), zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, wniesieniem ceł, opłat granicznych, zezwoleń na wjazdy i przejazdy jeśli takie wystąpią, instalacji, uruchomienia i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego (sporządzonego wg wzoru – załącznik nr 4 do umowy) przez Zamawiającego oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże. 
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. 
4. Zmiany podatku VAT i wszelkich innych opłat obciążają Wykonawcę. 
5. Po dostawie, montażu i instalacji przedmiotu umowy, potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą całość zamówienia. Płatność nastąpi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy stwierdzający odbiór całości przedmiotu umowy bez jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń. 
6. Należność regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 
7. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych. 
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy wierzytelności, w szczególności z tytułu kar umownych. 
9. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie zgodnym z ofertą, tj. 21 dni roboczych od daty podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 
2. Miejscem realizacji umowy będzie Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia.   
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MIEJSKA   STACJA   POGOTOWIA   RATUNKOWEGO  W  GDYNI  SP  ZOZ    
81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                    3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń (załącznik  4 do umowy).  

4. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę ( należy podać nr telefonu, fax, mail) .  
5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących umowy jest …………………………….  ( tel.: …................  fax: …………., mail: ………………………………) lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Dostawa, montaż i zainstalowanie przedmiotu umowy, odpowiadającego (zgodnego) w całości parametrom technicznym i jakościowym, zawartym w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 
2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) karty gwarancyjne, jeśli są wymagane, 
2) wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania; 
3) instrukcja obsługi w języku polskim – 1 egzemplarz w formie papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej; 
4) licencje na oprogramowanie – nieograniczone czasowo ani terytorialne, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu niniejszej umowy, o ile dotyczy. 
Dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim. 

3. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, o którym mowa powyżej. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego (po wykonaniu wszelkich czynności objętych przedmiotem umowy). 
4. Dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oferowany sprzęt fabrycznie nowy, w oryginalnym opakowaniu, kompletny, z gwarancją. 
6. Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu, instalacji oraz wykonywania innych czynności składających się na przedmiot umowy na terenie Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szkody te potwierdzone zostaną protokołem. Kosztami usunięcia szkód obciążony zostanie Wykonawca. 
7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementu wyposażenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo –odbiorczego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:  

1) dostarczenia towaru złej jakości, 
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MIEJSKA   STACJA   POGOTOWIA   RATUNKOWEGO  W  GDYNI  SP  ZOZ    
81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                    2) dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, 

3) dostarczenia towaru z opóźnieniem. 
3. Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawcę, w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku z realizacją Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy, o ile nie będzie to uchybiać aktualnie obowiązującym przepisom prawa. 
4. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 

§ 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku otrzymania towaru niezgodnego pod względem jakości i ilości, jeżeli Wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem. 
2. Zamawiający nie będzie odpowiadał przed Wykonawcą za sprawy lub skutki powstałe przy lub wskutek lub w związku z Umową lub wykonywaniem przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w danej sprawie przed podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli z dochowaniem należytej staranności mógł to w tej chwili uczynić. 

§7 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających niniejszej umowy w formie kar umownych:  

1) w wysokości 0,1% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; 
2) w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 5 ust. 1 powyżej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto niesprawnego sprzętu podlegającego naprawie za każdy dzień opóźnienia; 
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1; 
Powyższe kary umowne są od siebie niezależne. 

2. Niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody rzeczywiste na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej). 
4. Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż 7 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faxem i potwierdzenia listem poleconym, chyba że okoliczności składające się na siłę wyższą uniemożliwiają dokonanie zawiadomienia – wówczas termin 7-dniowy liczony jest od dnia ustania tychże okoliczności. Brak zawiadomienia we wskazanym terminie powoduje utratę prawa do późniejszego powoływania się na siłę wyższą. 
5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy: 

1) w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.); 
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MIEJSKA   STACJA   POGOTOWIA   RATUNKOWEGO  W  GDYNI  SP  ZOZ    
81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                    2) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa; 

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy niezwłocznie po jej zawarciu albo gdy opóźnia się on w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.  
Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia. 

§ 8 
1. W przypadku braku możliwości wyposażenia Zamawiającego w którykolwiek z elementów wyposażenia składającego się na przedmiot umowy Wykonawca winien zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu i przedstawić możliwość wyposażenia Zamawiającego w inny element o parametrach nie gorszych i co najmniej takich jak przedmiot umowy. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia go w ramach umowy w inny element, o którym mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem, że:  

1) proponowany element spełniać będzie wymogi funkcjonalne, wymagania merytoryczno-formalne wynikające z uzgodnień z Zamawiającym; 
2) Zamawiający zaakceptuje możliwość jego zastosowania i spełnienia zamierzonych przez Zamawiającego własności użytkowych; 
3) element ten będzie dostarczony po cenie określonej w załączniku nr 1 – Formularzu cenowym. 

3. Termin ustalony w § 3 ust 1. może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, pod warunkiem dochowania wymogów opisanych w § 8 ust. 4; 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 
1. Wykonawca udziela gwarancji oraz zapewnia aktualizację oprogramowania – o ile dotyczy – co jest wliczone w  wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 - Zestawienie parametrów wymaganych.  
2. Okres gwarancji oraz aktualizacji oprogramowania – o ile dotyczy – będzie liczony od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych, w tym również nie jest obciążony ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostających w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nie stanowi przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się postępowania. 
4. Wykonawca gwarantuje należytą jakość przedmiotu umowy, niezawodność eksploatacyjną oraz, że każdy dostarczony element wyposażenia jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, tj. nie starszy niż z 2016 r. (nie demonstracyjny), odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) i odpowiednich aktach wykonawczych do ustawy, w tym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739); 



 
 

 - 13 - 

MIEJSKA   STACJA   POGOTOWIA   RATUNKOWEGO  W  GDYNI  SP  ZOZ    
81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                    5. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczone elementy wyposażenia oraz ogółem – na przedmiot umowy zgodnie z Załącznikiem nr 3 - Zestawienie parametrów wymaganych. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wliczonej w wynagrodzenie Wykonawcy, naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego wyposa-żenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu wyposażenia na nowy w przypadku wystąpienia trzech usterek w tym samym elemencie podczas okresu gwarancji. 
8. Postanowienia niniejszego paragrafu oraz te zawarte w ofercie określające warunki gwarancji Wykonawca umieści w treści karty gwarancyjnej, którą przekaże Zamawiającemu. 
9. Powyższa gwarancja nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 556 i kolejne Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że zastosowania nie znajduje art. 563 Kodeksu cywilnego, natomiast okres rękojmi kończy się z upływem 1 roku od chwili podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. Nadto Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za montaż, instalację, uruchomienie wyposażenia i inne czynności składające się na przedmiot umowy. 
10. Umowa niniejsza obowiązuje do dnia zakończenia okresu gwarancji. 

§ 11 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.). 
2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  
4. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogą być przekazywane drugiej stronie wyłącznie w formie pisemnej. 
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną cześć. 

§ 12 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, rozstrzygać będą właściwe miejscowo i rzeczowo dla Kupującego sądy powszechne. 
 

Zamawiający        Wykonawca 
   Załączniki:  1. Formularz cenowy, 

2. Formularz ofertowy, 
3. Zestawienie parametrów wymaganych, 
4. Protokół Zdawczo-Odbiorczy 
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MIEJSKA   STACJA   POGOTOWIA   RATUNKOWEGO  W  GDYNI  SP  ZOZ    
81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                         Załącznik nr 4 do umowy nr  ……………….  Gdynia, dnia ………….           

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
1. Zamawiający:     Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej przy ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia 1 
 w imieniu którego odbioru dokonują:   ….………………………………………………………………………………………………..………………..                 Imię,                              Nazwisko                                                                                     stanowisko 
 ….………………………………………………………………………………………………..………………..                 Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko 
 ….………………………………………………………………………………………………..………………..                 Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko 
 niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:  
 ….………………………………………………………………………………………………..………………..  w imieniu którego przekazuje:  
 ….………………………………………………………………………………………………..………………..          Imię                                    Nazwisko                                                                                         stanowisko 

 do eksploatacji następujące urządzenia: 
L.p. Nazwa Typ Nr seryjny Ilość 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 2. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi urządzeniami: 
 karty gwarancyjne, 
 dokumentację techniczną (serwisową),  
 instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, 
 niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, po-miarów bezpieczeństwa elektrycznego, o ile dotyczy, 

 
  wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania, 

 wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji, o ile dotyczy, 
 licencje na oprogramowanie – nieograniczone czasowo ani terytorialne, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu niniejszej umowy, o ile dotyczy.   
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81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                     3. Zamawiający potwierdza:  - dostarczenie przedmiotów umowy zgodnie z załączoną specyfikacją, - wykonanie przez Wykonawcę następujących prac:  * instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu, 

* szkolenia użytkowników w zakresie obsługi i zasad eksploatacji dostarczonych urządzeń w 
dniach …………………………… 

4. Wykonawca udziela gwarancji na okres …..  miesięcy licząc od dnia podpisania niniejszego protokołu, 
tj. do dnia  …………………….. 
 Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2, 3 niniejszego protokołu       
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Zamawiający       Wykonawca                   
 
 

Załącznik nr 5 do  IWUZ/MSPR/ ZP/ZC/8/2016   
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     Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy ……………………………………………………     Nr telefonu ……………………………………………………..  Nr faxu do korespondencji ……………………………………….  Adres e-mail …………………………………………………………….  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


