Numer referencyjny – ZM/25/2022/A

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

87-100 TORUŃ – ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1
Toruń, dnia 10.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(po modyfikacji z dnia 10.05.2022.
Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem różowym)
Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

DOSTAWĘ UNITU STOMATOLOGICZNEGO
– NR REFERENCYJNY ZM/25/2022/A
I

Opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa unitu stomatologicznego, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1.1. Stolik lekarza (6.5 narzędziowy) – wyposażenie
1.1.1.

Dmuchawka prosta, 3 funkcyjna, ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną do sterylizacji w
autoklawie.

1.1.2.

Rękaw turbinowy ze światłem + końcówka turbinowa i oświetleniem LED o mocy nie
mniejszej niż 21W (minimum 24 miesiące gwarancji).

1.1.3.

Rękaw mikrosilnika ze światłem + mikrosilnik elektryczny, bezszczotkowy z oświetleniem
LED.

1.1.4.

Końcówka mikrosilnika 1:1 ze światłem (minimum 24 miesiące gwarancji).

1.1.5.

Skaler ultradźwiękowy.

1.1.6.

Lampa polimeryzacyjna, diodowa.

1.1.7.

Kauter.

1.1.8.

Podkładka silikonowa pod narzędzia.

1.1.9.

Tacka pod stolikiem.

1.1.10. Obsługa unitu za pomocą wyświetlacza dotykowego.
1.2. Stolik lekarza funkcje dostępne ze stolika
1.2.1.

Możliwość włączenia /wyłączenia spraju na końcówkach.

1.2.2.

Możliwość włączenia /wyłączenia oświetlenia na końcówkach ze światłem.

1.2.3.

Minimum 8 programów pracy dla końcówek obrotowych oraz skalera.

1.2.4.

Możliwość regulacji ilości obrotów mikrosilnika.

1.2.5.

Możliwość zmiany trybu pracy sterownika nożnego ON/OFF lub płynnej regulacji (dotyczy
mikrosilnika i skalera).

1.2.6.

Włączanie/wyłączanie spraju w końcówkach z możliwością włączenia chłodzenia wiertła
tylko wodą.
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1.2.7.

Napełnianie kubka.

1.2.8.

Opłukiwanie misy.

1.2.9.

Możliwość sterowania fotelem.

1.3. Blok spluwaczki (zawieszony na fotelu) – wyposażenie:
1.3.1.

Ssak chirurgiczny (cienki rękaw).

1.3.2.

Ssak chirurgiczny (gruby rękaw).

1.3.3.

Unit wyposażony w system ssący współpracujący z pompą suchą.

1.3.4.

Separator amalgamatu zabudowany w bloku spluwaczki w bloku spluwaczki (separacja
amalgamatu na poziomie min. 95%).

1.3.5.

Blok spluwaczki odchylany o kąt min. 90 stopni.

1.3.6.

Ramię misy spluwaczki odchylane o kąt min. 130 stopni.

1.3.7.

Misa spluwaczki.

1.3.8.

Ramię pantograficzne panelu asysty.

1.3.9.

Klawiatura asysty (możliwość sterowania fotelem, napełnianiem kubka, opłukiwaniem misy).

1.3.10. Zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia narzędzi na stoliku lekarza (butla
zamontowana wewnątrz bloku spluwaczki).
1.4. Lampa oświetleniowa (LED):
1.4.1.

Uruchamiana bezdotykowo (SENSOR) przy głowicy oraz z wyświetlacza dotykowego pulpitu
lekarza i z klawiatury panelu asysty.

1.4.2.

Regulacja głowicy lampy w trzech płaszczyznach.

1.4.3.

Dwa poziomy natężenia światła lampy z możliwością płynnej regulacji natężenia w zakresie
każdego ze stopni.

1.5. Fotel - wyposażenie:
1.5.1.

Siłowniki elektromechaniczne

1.5.2.

Podłokietnik lewy

1.5.3.

Zagłówek regulowany w trzech płaszczyznach, z blokadą mechaniczną

1.5.4.

Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela.

1.5.5.

Tapicerka

bezszwowa

(kolor:

Zamawiający

wybierze

kolor

z

wzornika

kolorów

udostępnionego Zamawiającemu niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty)
1.6. Sterownik nożny (wielofunkcyjny, wspólny dla unitu i fotela) -funkcje:
1.6.1.

Możliwość uruchamiania końcówek

1.6.2.

Przedmuch „chipblower”.

1.6.3.

Płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera.

1.6.4.

Sterowanie fotelem.

1.6.5.

Przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika.

1.7. Sterownik nożny – możliwości programowania funkcji do przycisków sterownika nożnego:
1.7.1.

Chiplower.

1.7.2.

Włączanie/wyłączanie lampy oświetleniowej

1.7.3.

Włączanie/wyłączanie lewych obrotów mikrosilnika

1.8. Pompa ssąca – sucha w obudowie.
1.9. Krzesełko lekarza.
1.10.

Inne wymagania:
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1.10.1.

Przedmiot zamówienia posiada oznakowanie CE, będące deklaracją producenta, że
oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii
Europejskiej (UE) oraz deklarację zgodności UE, w szczególności certyfikat CE.

1.10.2.

Przedmiot zamówienia posiada instrukcję obsługi, czyszczenia i dezynfekcji w języku
polskim.

1.10.3.

Przedmiot zamówienia jest dopuszczony do używania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na
terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

1.10.4.

Okres gwarancji na wszystkie elementy minimum 24 miesiące i obejmuje przeglądy
serwisowe, zgodnie z zaleceniami producenta na koszt Wykonawcy.

I

1.10.5.

Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.

1.10.6.

Rok produkcji, nie wcześniej niż 2022.

Warunki realizacji zamówienia:
1.

Termin realizacji zamówienia 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

2.

Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego, 87-100 Toruń, ul. Szumana 2 (I piętro, gabinet
stomatologiczny).

II Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 178).
2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia min. koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, koszty załadunku i wyładunku,
koszty transportu, szkolenia, itp. a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii
Europejskiej również opłaty celne.
3. Cena oferty to cena brutto.
4. Cena jednostkowa brutto to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest
wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.
5. Cenę ofertową należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na
każdym etapie wyliczania. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla
się w dół , jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr senny zaokrągla się w górę.
6. Ceny i wartości muszą być podane w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr (po zaokrągleniu do pełnych
groszy, jak określono w formularzu ofertowym.
7. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN) w formie
przelewu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością. Wyklucza się możliwość
roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do
wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.

III Opis sposobu przygotowywania oferty:
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1.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy lub legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem.

2.

Ofertę należy przygotować:
2.1. Wykorzystując załączony formularz ofertowy
2.2. W języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze, przy użyciu nośnika pisma
nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów
2.3. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osoby określony w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
2.4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.

3.

Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas
oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

IV Forma, termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
1.

Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu,
zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2.

Na opakowaniu (kopercie) zawierającym ofertę należy nanieść:
Nazwę i adres korespondencyjny Wykonawcy oraz opatrzyć poniższym napisem:

DOSTAWA UNITU STOMATOLOGICZNEGO
– NR REFERENCYJNY ZM/25/2022/A
Nie otwierać przed 11.05.2022 r. , godz. 13.00
3.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
87-100 Toruń, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

4.

Termin składania ofert upływa w dniu

11.05.2022, o godzinie 12:30 – dotyczy to również ofert

złożonych inaczej niż osobiście.
5.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.

6.

Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez ich otwierania.

7.

Oferty nieopakowane i nieoznaczone w wyżej wymieniony sposób mogą nie być brane pod uwagę
podczas otwarcia ofert.

8.

Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub
zwrot oferty.

9.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
9.1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
9.2. Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

V Ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej
1.

Zamawiający dokona oceny złożonej oferty pod kątem spełniania warunków zgodnie z zasadą SPEŁNIA /
NIE SPEŁNIA.
4
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2.

Cena oferty musi zawierać wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia
zobowiązany jest Wykonawca

3.

Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający dokona ich oceny, obliczając liczbę punktów w
oparciu o poniższy wzór:
Oferta z najniższą ceną (brutto)

Cena oferty brutto =

4.

x 100
Oferta badana (brutto)
Zamawiający spośród ocenianych ofert wybierze najkorzystniejszą ofertę mając na uwadze liczbę
uzyskanych punktów.

5.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty
podatku.

6.

Badanie ofert:
6.1. Jeżeli w ofercie wystąpią omyłki rachunkowe, zamawiający poprawi je zgodnie ze sposobem
obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, informując wykonawcę o dokonaniu poprawek;
6.2. Oferty złożone po terminie, zamawiający zwróci Wykonawcy. Oferty nieopakowane, nieoznaczone,
dostarczone w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu ofertowym nie będą brane pod uwagę
podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić
Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty;
6.3. Jeżeli wraz z ofertą nie zostaną złożone wymagane dokumenty i oświadczenia, zamawiający
jednokrotnie wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia.

7.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
7.1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
7.2. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych oświadczeń lub dokumentów – jeżeli Zamawiający o to
wystąpił;
7.3. Wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił nieprawdziwe informacje
mające wpływ na wybór oferty;
7.4. Oferta została złożona przez Wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu, z
wyłączeniem

ofert

częściowych,

z

uwzględnianiem

ofert

składanych

wspólnie

z

innymi

Wykonawcami;
7.5. Oferta zawiera zastrzeżenia jej zmiany lub uzupełnienia;
7.6. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7.7. Została złożona po terminie składania ofert;
7.8. Zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu.
8.

Postępowanie podlega unieważnieniu, jeżeli:
8.1. Nie złożono żadnej oferty;
8.2. Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
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8.3. Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
8.4. Jeżeli

wystąpiły

okoliczności

powodujące,

że

dalsze

prowadzenie

postępowania

jest

nieuzasadnione;
8.5. W przypadku unieważnienia postępowania informację o unieważnieniu Zamawiający zamieszcza na
swojej stronie internetowej.

VI Informacja o wyniku postępowania
1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje na swojej stronie internetowej
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

2.

O terminie podpisania umowy, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem bądź
wiadomością e-mail.

3.

Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy.

VII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1.

W przypadku

wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia , oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
2.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

VIII Sposób kontaktu z Wykonawcami
1.

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i e-maile w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:25 do 15:00,
w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2.

Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.

3.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub e-mailem: zamowienia@wspl-torun.pl.
(Uwaga! Dokumenty przesłane na inne adresy mailowe niż wskazany w pkt. 3 nie będą uznane za
dostarczone)

4.

Wyłączna forma pisemna dotyczy dokumentów: składania ofert, zmiany ofert lub ich wycofania oraz
oświadczeń woli, umowy.
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5.

Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na
adres e-mailowy Zamawiającego, wskazany w punkcie 3.

6.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
referencyjnym postępowania.

IX
1.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.

8.

Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 87 – 100
Toruń.
1.2. Inspektorem ochrony danych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek POWAŁA , z którym kontakt jest możliwy pod
nr tel. 504-230-997.
1.3. Dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4. Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania będą osoby lub
podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty na podstawie stosownych
umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora.
1.5. Dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres
niezbędny do realizacji warunków umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych
roszczeń.
1.6. Obowiązek podania danych osobowych w związku z niniejszym postępowaniem jest wymogiem
niezbędnym dla realizacji postępowania i zawarcia umowy.
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
1.8. Osoby, których dane osobowe przekazywane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają:
a)

prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

b)

prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
SWZ oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c)

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku
stwierdzenia

naruszenia

przepisów

RODO

podczas

przetwarzania

danych

osobowych
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przekazanych w ramach niniejszego postępowania.
1.9. Osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie przysługuje:
e)

prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

f)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

g)

prawo

sprzeciwu,

wobec

przetwarzania

danych

osobowych,

gdyż

podstawą

prawną

przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest 6 ust. 1
lit. c RODO.
Załączniki: 2
Nr 1 – Formularz Ofertowy
Nr 2 – Projekt umowy

Dyrektor
/-/ lek. Zbigniew LEŻUCH
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Wyk. Joanna RYDYGIER-TOMICKA
Wykonano w 1 egz. (ad acta)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Ja / my niżej podpisany/i
…………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)
Pełna nazwa:……….………………………………………………………………………………………………………...
Adres siedziby:….……………………………………………………………………………………………………………
(ulica, kod pocztowy miejscowość, województwo)

NIP: ....................................................................... REGON: .................................................................
PESEL: ……………………………. – dotyczy osób prowadzących jednoosobową dzialalność gospodarczą.
Tel. ..................................................
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację
Skarbową (KAS):
__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:
….……………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa, Adres siedziby: ulica, kod pocztowy miejscowość,)
odpowiadając, na zaproszenie do złożenia oferty o nr referencyjnym ZM/25/2022/A oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia, w cenie obliczonej wg zasad opisanych w zaproszeniu do złożenia oferty zgodnie z
poniższym:

Przedmiot zamówienia:
Ilość

Cena jednostkowa
(brutto)
[w PLN]
=
Cena (brutto)
[w PLN

UNIT STOMATOLOGICZNY
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać nazwę producenta, typ/model oferowanego przedmiotu
zamówienia)
Stawka podatku VAT:

1

%

…………………………………………………………………………………………………………………………………
(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek.

Oświadczamy, że:
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1. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia
oferty i należytego wykonania zamówienia.
2. Akceptujemy Projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania
zamówienia powiększone o należny podatek od towarów i usług.
4. Zobowiązujemy się do złożenia wymaganych dokumentów stanowiących formalności przed zawarciem
umowy.
5. Zaoferowany przez nas aparat spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
oraz projekcie umowy.
6. Zobowiązujemy się dostarczyć aparat gotowy do eksploatacji bezpośrednio po instalacji i przekazaniu
użytkownikowi.
7. Akceptujemy termin płatności – tj. 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej
faktury.
8. Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania
9. Wykonawca informuje, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami – bez udziału
podwykonawców / z udziałem podwykonawców*.
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, poniżej należy podać wyszczególnienie części
powierzonej oraz nazwę (firm) podwykonawców.
……………………………………………………………………………………………………………………………

......................................………................
Podpis (podpisy) osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

[1]

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Załącznik nr 2

U m o w a

N r

… / 2 0 2 2

( p r o j e k t )

Zawarta w Toruniu w dniu ……………….,
zwana w dalszej części „Umową” pomiędzy:

WOJSKOWĄ SPECJALISTYCZNĄ PRZYCHODNIĄ LEKARSKĄ – SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI
ZDROWOTNEJ,

z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, faks. 56 622 74 32,
NIP: 956-19-45 688, REGON: 870405080,
zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Dyrektor – lek. Zbigniew LEŻUCH
a
Firmą: ….. , z siedzibą w …………….., ……………………….., ul. ………………….. tel. ……………
NIP: ……………………., REGON: ……………………PESEL: ……………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
………….- p. ……………………..
zwanych w dalszej części umowy „Stroną” lub „Stronami”.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust
1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).
Określenia użyte w dalszej części umowy oznaczają:
1.

Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie[posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

2.

Zamawiający – należy przez to rozumieć Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

3.

Sprzęt / Aparat /Urządzenie – unit stomatologiczny będący przedmiotem umowy;

4.

WET – Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa unitu stomatologicznego (nazwa producenta, typ/model oferowanego
przedmiotu zamówienia) w ilości 1 kpl, zgodne z poniższym:
1.1.

Stolik lekarza (6.5 narzędziowy) – wyposażenie
1.1.1.

Dmuchawka prosta, 3 funkcyjna, ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną do sterylizacji w
autoklawie.
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1.1.2.

Rękaw turbinowy ze światłem + końcówka turbinowa i oświetleniem LED o mocy nie mniejszej
niż 21W (minimum 24 miesiące gwarancji).

1.1.3.

Rękaw mikrosilnika ze światłem + mikrosilnik elektryczny, bezszczotkowy z oświetleniem LED.

1.1.4.

Końcówka mikrosilnika 1:1 ze światłem (minimum 24 miesiące gwarancji).

1.1.5.

Skaler ultradźwiękowy.

1.1.6.

Lampa polimeryzacyjna, diodowa.

1.1.7.

Kauter.

1.1.8.

Podkładka silikonowa pod narzędzia.

1.1.9.

Tacka pod stolikiem.

1.1.10. Obsługa unitu za pomocą wyświetlacza dotykowego.
1.2.

Stolik lekarza funkcje dostępne ze stolika
1.2.1.

Możliwość włączenia /wyłączenia spraju na końcówkach.

1.2.2.

Możliwość włączenia /wyłączenia oświetlenia na końcówkach ze światłem.

1.2.3.

Minimum 8 programów pracy dla końcówek obrotowych oraz skalera.

1.2.4.

Możliwość regulacji ilości obrotów mikrosilnika.

1.2.5.

Możliwość zmiany trybu pracy sterownika nożnego ON/OFF lub płynnej regulacji (dotyczy
mikrosilnika i skalera).

1.2.6.

Włączanie/wyłączanie spraju w końcówkach z możliwością włączenia chłodzenia wiertła
tylko wodą.

1.3.

1.2.7.

Napełnianie kubka.

1.2.8.

Opłukiwanie misy.

1.2.9.

Możliwość sterowania fotelem.

Blok spluwaczki (zawieszony na fotelu) – wyposażenie:
1.3.1.

Ssak chirurgiczny (cienki rękaw).

1.3.2.

Ssak chirurgiczny (gruby rękaw).

1.3.3.

Unit wyposażony w system ssący współpracujący z pompą suchą.

1.3.4.

Separator amalgamatu zabudowany w bloku spluwaczki w bloku spluwaczki (separacja
amalgamatu na poziomie min. 95%).

1.3.5.

Blok spluwaczki odchylany o kąt min. 90 stopni.

1.3.6.

Ramię misy spluwaczki odchylane o kąt min. 130 stopni.

1.3.7.

Misa spluwaczki.

1.3.8.

Ramię pantograficzne panelu asysty.

1.3.9.

Klawiatura asysty (możliwość sterowania fotelem, napełnianiem kubka, opłukiwaniem misy).

1.3.10. Zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia narzędzi na stoliku lekarza (butla
zamontowana wewnątrz bloku spluwaczki).
1.4.

Lampa oświetleniowa (LED):
1.4.1.

Uruchamiana bezdotykowo (SENSOR) przy głowicy oraz z wyświetlacza dotykowego pulpitu
lekarza i z klawiatury panelu asysty.

1.4.2.

Regulacja głowicy lampy w trzech płaszczyznach.

1.4.3.

Dwa poziomy natężenia światła lampy z możliwością płynnej regulacji natężenia w zakresie
każdego ze stopni.

1.5.

Fotel - wyposażenie:
1.5.1.

Siłowniki elektromechaniczne
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1.5.2.

Podłokietnik lewy

1.5.3.

Zagłówek regulowany w trzech płaszczyznach, z blokadą mechaniczną

1.5.4.

Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela.

1.5.5.

Tapicerka

bezszwowa

(kolor:

Zamawiający

wybierze

kolor

z

wzornika

kolorów

udostępnionego Zamawiającemu niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty -–
zostanie wskazany we właściwej umowie )
1.6.

1.7.

2.

Sterownik nożny (wielofunkcyjny, wspólny dla unitu i fotela) -funkcje:
1.6.1.

Możliwość uruchamiania końcówek

1.6.2.

Przedmuch „chipblower”.

1.6.3.

Płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera.

1.6.4.

Sterowanie fotelem.

1.6.5.

Przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika.

Sterownik nożny – możliwości programowania funkcji do przycisków sterownika nożnego:
1.7.1.

Chiplower.

1.7.2.

Włączanie/wyłączanie lampy oświetleniowej

1.7.3.

Włączanie/wyłączanie lewych obrotów mikrosilnika

1.8.

Pompa ssąca – sucha w obudowie.

1.9.

Krzesełko lekarza.

Zakres czynności Wykonawcy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia:
2.1. Dostarczenie aparatu do siedziby Zamawiającego;
2.2. Instalacja i uruchomienie aparatu;
2.3. Szkolenie personelu (w miejscu dostawy) w zakresie obsługi

i użytkowania przedmiotowego

aparatu;
2.4. Dostarczenie wraz z aparatem:
aktualnych dokumentów będących deklaracją producenta, że oznakowany aparat spełnia

2.4.1.

wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE) oraz deklarację
zgodności UE, w szczególności certyfikat CE;
aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z

2.4.2.

ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) oraz aktami
wykonawczymi do ustawy.
2.4.3.

instrukcji obsługi, czyszczenia i dezynfekcji w języku polskim;

2.4.4.

Karty gwarancyjnej

2.5. Założenie paszportu technicznego.

§ 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY
3.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata na ogólną kwotę
brutto: ………………… zł1.

(słownie: ……………………………. zł …. /100). Stawka podatku VAT

…… %.
4.
1

Wartość,

o

której

mowa

w

ust.

1

obejmuje

wszystkie

koszty

związane

Kryterium oceny ofert. Dane wprowadzone do umowy z oferty Wykonawcy
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z dostawą aparatu (w tym: wartość towaru z podatkiem VAT, cło, koszt opakowania, transportu
z

ubezpieczeniem,

dostarczenie

pod

wskazane

miejsce,

wytworzenie

dokumentacji,

serwis

w okresie trwania gwarancji, instalację i uruchomienie oraz szkolenie personelu) nawet jeśli czynności te nie
zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy.

§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY
1.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 12 tygodni od dnia udzielenia zamówienia
(podpisania umowy).

2.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności wchodzące w
zakres przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4. MIEJSCE DOSTAWY
Miejsce wskazane przez Zamawiającego
87-100 Toruń, ul. Szumana 2.

-

siedziba

Zamawiającego

tj.

gabinet

stomatologiczny,

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony fabrycznie nowy, nieużywany,
kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie on stanowił
przedmiotu zabezpieczenia.

§ 6. DOSTAWA I ODBIÓR
3.

Dostawę należy wcześniej awizować telefonicznie lub faksem oraz uzgodnić szczegóły związane ze
szkoleniem (tel. ….. – zostanie wskazany we właściwej umowie).

4.

Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaże go
Zamawiającemu, tj. na podstawie protokołu przyjęcia – przekazania, podpisanego przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.

5.

W protokołach należy zamieścić wpisy potwierdzające przekazanie sprzętu, dokumentacji eksploatacyjnej,
instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia.

6.

Datę podpisania protokołu przyjęcia-przekazania określonego w ust. 2, przyjmuje się jako termin faktycznego
wykonania dostawy/umowy.

7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za sprzęt do czasu jego formalnego
przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony protokołu przyjęcia – przekazania.
§ 7. WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA

1.

Wykonawca

odpowiada

za

wady

prawne

i

fizyczne,

ujawnione

w

dostarczonym

aparacie,

i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli
dostarczony sprzęt w szczególności:
1.1. stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,
1.2. ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma
właściwości

wymaganych

przez

Zamawiającego,

albo

jeżeli

dostarczono

go

w stanie niezupełnym, ze względu na cel oznaczony w umowie.
2.

O wadzie fizycznej sprzętu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio, w chwili ujawnienia w nim
wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Forma zawiadomienia (reklamacji)
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zostanie określona w karcie gwarancyjnej. Powinna to być forma pisemna.
3.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

dokonywania

bezpłatnych

napraw

gwarancyjnych

w siedzibie Zamawiającego nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia usterki za pośrednictwem
faksu na nr …… lub/i e-maila na adres ……. W przypadku, gdy termin naprawy przypadnie w dzień wolny od
pracy, Zamawiający umożliwi dokonanie naprawy (jeżeli Wykonawca potwierdzi przyjazd serwisu w tym
dniu). Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie zapewnić dostępu do aparatu w dniu wolnym od pracy,
to

powiadomi

o

tym

fakcie

Wykonawcę

za

pośrednictwem

w/w

nr

faksu/adresu

e-maila,

a naprawa będzie wykonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy.
Poprzez wykonanie naprawy należy rozumieć całkowite usunięcie usterki.
4.

W

przypadku

niemożliwości

wykonania

naprawy

w

terminach,

o

których

mowa

w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamiennie, taki sam aparat wolny od wad
technicznych i zapewni jego sprawne działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego strony spiszą
protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia usterki.
5.

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast
aparatu wadliwego taki sam aparat nowy – wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego
dostarczenia. Wymianę aparatu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.
Powyższą zasadę stosuje się również do wymienionych podzespołów. W pozostałych przypadkach termin
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.

6.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze 24 m-cy.

7.

Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania, określonego w § 6 ust 2.

8.

Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym do bezpłatnego serwisowania (przegląd techniczny)
sprzętu, zgodnie z przedziałami czasowymi zalecanymi przez producenta, zakończone wystawieniem
certyfikatu dopuszczającego do eksploatacji, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. Bezpłatne
serwisowanie, o którym mowa powyżej obejmuje koszty wszystkich zużytych materiałów i części (poza
elementami, które podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji) oraz koszty robocizny w zakresie
planowych przeglądów technicznych i napraw, które nie wynikły z winy Zamawiającego, tj. eksploatacji
aparatów niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych
wraz z aparatem.

9.

W kartach gwarancyjnych muszą być zawarte informacje o warunkach udzielonej gwarancji, sposobie
postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej oraz wykaz autoryzowanych
stacji serwisowych. Warunki udzielonej gwarancji nie mogą zawierać zapisów ograniczających prawa
uprawnionego do gwarancji, niezgodne z zapisami niniejszej umowy, pod rygorem ich nieważności.

10. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne aparatów niezależnie od
uprawnień wynikających z rękojmi.
11. Gwarancja obejmuje również podzespoły i usługi nabyte u kooperantów.
12. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca
wadę podstępnie zataił.
13. Wykonawca musi zapewnić dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu
finalnego.
14. Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia uszkodzenia innemu podmiotowi (osobie fizycznej lub
prawnej), jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w zakresie usunięcia uszkodzenia w terminie określonym
w ust. 3, a kosztami naprawy (potwierdzonymi fakturami) obciąży Wykonawcę. Zamawiający z tego powodu
nie traci prawa gwarancji udzielonego przez Wykonawcę.
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15. Strony ustaliły, iż w przypadku kiedy Wykonawca umowy nie uzna zasadności zgłoszonej reklamacji,
Zamawiający jest uprawniony do wykonania badań w laboratorium akredytowanym w danym kierunku badań
(rzeczoznawca, instytut badawczy, itp.), a wydane orzeczenie traktowane będzie przez strony, jako
ostateczne.
16. Koszty badania i wydania orzeczenia poniesie Strona umowy, której ocena okaże się błędna.

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacona będzie według wartości uzgodnionej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w § 2 umowy.

2.

Zapłata

za

wykonanie

przedmiotu

umowy

nastąpi

po

dostarczeniu

przez

Wykonawcę

(w przypadku konsorcjum - przez Lidera Konsorcjum) oryginałów nw. dokumentów:
2.1.

faktury

wystawionej

na

Zamawiającego,

określającej

przedmiot

i numer umowy zgodnie z §1 niniejszej umowy;
2.2.

protokołu przyjęcia-przekazania przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 2;

2.3.

dokumentów, określonych w § 1 ust. 2.

3.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy dostarczyć w terminie wykonania umowy.

4.

Zamawiający nie będzie odpowiadał za skutki wynikające z § 11 ust. 1 umowy spowodowane
niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 9. SPOSÓB ZAPŁATY
1.

Zapłata za wykonaną dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w formie polecenia przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy ……………….……., zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową
Administrację Skarbową (KAS) ………………………… w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o
których mowa w § 8 ust. 2.

2.

Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim
dniu wymagalności zapłaty.

§ 10. KARY UMOWNE
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub
nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Strony ustalają odpowiedzialność
odszkodowawczą w formie kar umownych.
2. Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

za

odstąpienie

od

umowy

z przyczyn

zależnych wyłącznie

od

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokości:
3.1. za odstąpienie od umowy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
3.2. za opóźnienie w wykonaniu umowy - 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
3.3. za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i
rękojmi - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto reklamowanego aparatu za każdy rozpoczęty
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dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;
3.4. za nieprzeprowadzenie bądź przeprowadzenie z opóźnieniem szkolenia, o którym mowa w § 1, ust. 2, –
0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;
4. W uzasadnionym przypadku potwierdzającym opóźnienie terminu wykonania umowy oraz zgłoszonych
napraw gwarancyjnych z przyczyn niezależnych wyłącznie od Wykonawcy po rozpatrzeniu sprawy
Zamawiający odstępuje od naliczenia kar umownych za ilość dni opóźnienia niezawinionych przez
Wykonawcę. Za okres opóźnienia wykonania umowy lub naprawy gwarancyjnej będący różnicą dni zależnych,
a nie zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę jak w pkt. 3.2 -3.4.
5. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody,
to strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje
roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.
6. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz
uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niedopełnienie
postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
7. Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 30 dni od
daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku nieterminowego opłacenia kary
umownej Zamawiający w trybie natychmiastowym potrąci należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej
należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie.
8. Należność z tytułu kar umownych może być potrącona z płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień umowy oraz niedotrzymywania terminów jej
wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenie kar
umownych przewidzianych w § 10 umowy.
2. Odstąpienie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem
od daty złożenia drugiej Stronie oświadczenia w tym zakresie (ex nunc).
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający lub Wykonawca sporządza w
terminie do 30 dni kalendarzowych szczegółowy wykaz wykonanych dostaw według stanu na dzień
odstąpienia.

§ 12. WIERZYTELNOŚCI
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez
jego zgody wyrażonej na piśmie.

§ 13. PODWYKONAWCY (KOOPERANCI)
1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy/om
wykonanie następującego zakresu umowy: …………………
2. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców (kooperantów), Wykonawca odpowiada jak za swoje
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własne. Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przez nich przewidzianych
umową terminów.
3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.
§ 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony
w

postanawiają,

szczególności

że

w

celu

Rozporządzenia

spełnienia
Parlamentu

obowiązków
Europejskiego

wynikających
i

Rady

z

(UE)

przepisów
2016/679

prawa,
z

dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień umowy, zastosowanie
mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca

udostępnia

Zamawiającemu,

dane

osobowe

do

przetwarzania,

na

zasadach

i w celu określonym w niniejszym paragrafie.
3. Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu
realizacji niniejszej umowy.
4. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowę w postaci:
a) imion i nazwisk;
b) serii i numeru dokumentu tożsamości;
5. Zamawiający zobowiązuje się:
a) przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
c) zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych

i

organizacyjnych

zapewniających

adekwatny

stopień

bezpieczeństwa

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art.
32 RODO;
d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do
zachowania tajemnicy lub podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego obowiązku.
7. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy
wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
8. Wykonawca

oświadcza,

iż

będzie

wypełniał

obowiązki

informacyjne

przewidziane

w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał Zamawiającemu w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 15. INNE POSTANOWIENIA
1.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 7 dni przed terminem określonym w § 3 o stanie realizacji
umowy oraz niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian (na podstawie pisemnego aneksu) do treści
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
poniższym zakresie:
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2.1. podwykonawcy:

tj. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany

zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę, o ile Wykonawca powierzy część zamówienia
do realizacji podwykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż proponowany nowy
podwykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2.2. W przypadku, gdy na etapie realizacji umowy aparaty, będące przedmiotem zamówienia (umowy)
uległy modyfikacji w zakresie zmian konstrukcyjnych, Wykonawca w celu wywiązania się z zapisów
umowy zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
2..2..1. Poprzez modyfikację Zamawiający rozumie proces unowocześniania aparatów polegający
na

wymianie,

zastąpieniu

lub

rozbudowie

istniejących

podzespołów,

funkcji

lub

oprogramowania, bez zmiany jego zasadniczego przeznaczenia.
2.3. spowodowanym zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim
zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego
stanu prawnego lub faktycznego.
3.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:
3.1.

Kodeksu cywilnego.

4.

Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.

5.

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla
siedziby Zamawiającego.

6.

Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

7.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla
każdej ze stron oraz w 1 kopii dla:
7.1. Ministra Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;

8.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Załączniki:
Nr 1 – Obowiązek wynikający z RODO

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Zał. nr 1 do umowy nr ……/2022

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny
Publiczny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej,
ul.
Gen.
Jana
Henryka
Dąbrowskiego
1,
87 – 100 Toruń
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości z przetwarzaniem dotyczących Pani/ Pana danych, możliwy jest
kontakt z inspektorem pod nr tel. 504-230-997.
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/ Pana dane, o których mowa w umowie pozyskane zostały od Pani/ Pana pracodawcy
tj. Wykonawcy i przetwarzane będą w celach, o których mowa w umowie.
5. Dane będą przekazane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator danych nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres 5 lat.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych,
- żądania ich sprostowania
- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.
9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. C
RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani
prawo do wniesienia sprzeciwu.
10. Pani/ Pana dane nie są poddawanie profilowaniu.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/ pan możliwość wniesienia skargi do organu
nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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