
Lubaczów, 05.06.2018 
ZP.261.5.2018 
 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego 

 
W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29.01.2004 Prawo zamówieo publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 
 
 
1. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 

12:00. Swoją prośbę motywujemy tym, iż z uwagi na dzieo ustawowo wolny od pracy 
(31.05.2018 r.) oraz następujący po nim dzieo dla większości firm również niepracujący,  
Wykonawca ma ograniczone możliwości pozyskania wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów od producenta sprzętu medycznego, którego wyroby będzie oferował w swojej 
ofercie. Mimo należytej staranności Wykonawca obawia się, że nie będzie w stanie złożyd oferty 
w pierwotnie ustalonym terminie. 

Odp.: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.06.2018r. 

2. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza możliwośd kalkulacji ceny oferty w oparciu o 
ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku 
ostatnia rata wyrównawcza w części dotyczącej płatności ratalnej będzie nieznacznie mniejsza 
bądź większa od pozostałych rat. 

Odp.: TAK, dopuszcza 

3. Prosimy o doprecyzowanie zapisu zawartego w §3 ust. 2 dot. terminu płatności rat. Zamawiający 
wskazał, ze płatnośd kolejnych rat (po pierwszej racie) następowad będzie w kolejno 
następujących po sobie 30 dniowych terminach, a jednocześnie, że terminy te będą przypadad 
na koniec miesiąca. Pragniemy przypomnied, iż nie wszystkie miesiące mają 30 dni, w związku z 
czym koniec miesiąca może przypadad w 31 lub 29 dniu  miesiąca. Prosimy więc o wskazanie czy 
kolejne płatności będą dokonywane na koniec każdego miesiąca czy w odstępach  30-to 
dniowych. 

Odp.: Odpowiedź w modyfikacji 

4. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający 
wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz 
Wykonawcy? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

5. Prosimy również o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu 
rejestrowego na wzorze Wykonawcy? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 



6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę 
zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania 
protokołu odbioru. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

7. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej 
do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

8. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża 
zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartośd przedmiotu 
zamówienia? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeo. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

10. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości 
postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej 
wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązao wynikających z dostawy przez 
Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części 
którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkowad będzie powstaniem po stronie Wykonawcy 
prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty 
całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzid inny niż 30 dniowy termin 
wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

11. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez 
wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

12. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami 
Wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże 
weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi 
odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z 
deklaracją. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

14. Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wyodrębnienia w formularzu ofertowym stanowiącym 
zał. nr 1 do SIWZ, kosztu finansowania płatności ratalnej, jako osobnej pozycji, co umożliwi 
zastosowanie w zakresie finansowania stawki VAT „zw” i obniży koszt oferty o 8% lub 23%. 
Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z interpretacją podatkową otrzymaną przez 



Wykonawcę od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT.  W związku z powyższym 
prosimy o dopisanie w pkt 1 Formularza pod ceną brutto zapisu o treści: „w tym koszt 
finansowania netto …………. zł. ,  podatek VAT …………..,  koszt finansowania brutto ………….. zł.” 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

15. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co dokładnie zamawiający rozumie pod pojęciem 
„wykonanie usługi serwisowej”. Brak dookreślenia zapisu uniemożliwia prawidłowe 
skalkulowanie ceny ofertowej. 

Odp.: Wszystkie czynności związane z oddaniem aparatu do eksploatacji. 

16. Prosimy o dodanie w pkt 4 Formularza Ofertowego, po słowach: nazwy podwykonawcy, zapisu 
„o ile są oni znani w dniu podpisania oferty”. 

Odp.: Odpowiedź w modyfikacji 

17. Prosimy o skorygowanie zapisów zawartych w pkt 12.1 SIWZ, poprzez dodanie, iż cena ofertowa 
musi zawierad również koszt finansowania, serwisu i wykonania testów.  

Odp.: Odpowiedź w modyfikacji 

18. Prosimy o zmianę zapisów dot. kary umownej zawartej w §4 ust. 1 pkt 1.2. wzoru umowy 
poprzez zamianę  pojęcia „opóźnienia” na  pojęcie „zwłoki”. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

19. Zgodnie z zasadą równości stron umowy Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru 
umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w §4 ust. 1 pkt 1.2  
wzoru umowy.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

20. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie 
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

„1.  Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład 
której wchodzi Wykonawca. 

2.  Zamawiający zgadza się respektowad i przestrzegad postanowieo Kodeksu, 
zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  * 

 3.  Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do 
rozwiązania Umowy”. 

21. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie 
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 

 
“Klauzula salwatoryjna 

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowieo Umowy, z mocy 
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 
administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 
postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skutecznośd.  

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na 
mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 



wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści 
gospodarcze dla każdej ze Stron. 

3. Jeżeli postanowieo Umowy nie da się zastąpid postanowieniami ważnymi i w pełni 
skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź 
nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności 
przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez 
zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.” 

 
22. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie 

zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  
 

„Klauzula ochrony danych osobowych 
Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe 
umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez 
Spółkę w celu zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeo związanych z zawartą 
umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679, jak również – za jego zgodą 
– w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 
2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz 
zaproszeo na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu 
wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie 
uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających.  
Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie 
pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane 
celem wykonania umowy mogą zostad ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom 
usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania 
płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i 
regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.  
Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a 
następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze 
przechowywane danych osobowych lub ich części może mied miejsce celem egzekwowania i 
obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach 
sądowych.  
Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskad – między 
innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich 
procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również 
sprzeciwid procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskad ich wykasowanie, poza 
przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa. 
Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxx, który wyznaczył Dyrektora Działu 
Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej 
firmy, do którego Kontrahent może zwrócid się w celu egzekwowania swoich praw. 
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowieo Rozporządzenia UE 2016/679 
przez Administratora, jest xxxxxx.  
W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktowad się z 
Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres 
mailowy xxxx.   
Kontrahent ma prawo złożyd skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza 
przepisy Rozporządzenia UE 2016/679; 
Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez 
Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów 
dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia 
i konferencje Spółki). 



Spółka zobowiązuje się, jednakże, używad danych należących do kontrahenta w sposób poufny, 
przez wyznaczony personel. 
 

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy postanowieo dotyczących 
przysługującego Zamawiającemu prawa do złożenia reklamacji na działalnośd lub usługi 
świadczone przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

„Klauzula reklamacyjna 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalnośd lub usługi świadczone 
przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeo pieniężnych. 
2.  Reklamacje mogą byd składane wyłącznie w następujących formach: 
 1) ustnie: 
 a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxxxxxx. 
 b. osobiście w siedzibie Dostawcy – xxxxxxxxxxxxxxx.  
 2) w formie pisemnej: 
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx. 
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – xxxxxxxxxxx. 
3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
3. Reklamacje mogą byd składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, 
posłaoca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką 
pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą. 
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 
dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożonośd sprawy rozpatrzenie reklamacji nie 
będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując: 
 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, 
 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia, 
 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może byd dłuższy niż 60 
dni od dnia otrzymania reklamacji. 
6. Dostawca może zwrócid się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych 
kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej 
składanej reklamacji, jakie mogą okazad się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia 
procesu rozpatrywania reklamacji. 
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci 
papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą 
elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą 
elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie 
reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego. 
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnieo uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację 
ma możliwośd wystąpid z:  
1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 
Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na 
stronie internetowej: https://rf.gov.pl/. 
2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego. 
 

24. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie 
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

„1. Wykonawca przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca  
dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej 



odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej 
Wytyczne), których treśd znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).  
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.” 

Odp.:  na pytanie od 20 do 24 -Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy. 
 

25. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na 
stronie internetowej Zamawiającego rachunku zysków i strat/bilansu za dwa ostatnie lata i okres 
bieżący. 

Odp.: rachunek zysków i strat w załączniku do wyjaśnieo. 
 

26. Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ.  
Odp.: Ilośd zakontraktowanych łóżek przez NFZ- 41, pozostałe łóżka w liczbie 269 wg Zarządzenia 
Dyrektora SPZOZ nie są przedmiotem kontraktu. Obecnie kontraktuje się procedury medyczne wg 
JGP. 

 
27. Prosimy o informację, jaka częśd majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego 

stanowi jego własnośd (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). 
Odp.: Cały majątek trwały wykazany w aktywach zamawiającego stanowi jego własnośd. 

 
28. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z ewentualnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytao 

Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy. 
Odp.: Zgodnie z siwz 

 
29. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych prosimy o określenie w projekcie umowy 

katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający z uwzględnieniem przypadków:  
a)  zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 
b) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceo, 

przejęd, itp.; 
c) zastąpienia sprzętu, który ma byd dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 

sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzied w chwili 
zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie 
zwiększeniu”. 

Odp.: Zgodnie z siwz 
30. Prosimy o zmianę § 7 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: 
„1.Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygad będzie sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby powoda.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 
31.Prosimy o podanie modelu aparatu TSX, dla którego przeznaczona jest przedmiotowa lampa RTG. 
Odp.: TSX-021B/4C 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieo publicznych 
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treśd SIWZ 
w ten sposób, że: 
- w załączniku nr 3 do siwz Umowa- wzór § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie; 
„2.Strony zgodnie ustalają, że kwota określona w ust. 1 uregulowana będzie  w 12 równych ratach 
każda po …. brutto, pierwsza rata płatna w terminie 30 dni od daty obustronnego podpisania 
protokołu z wykonania zamówienia i wystawienia faktury VAT, pozostałe 11 rat płatnych na ostatni 
dzieo kalendarzowy danego miesiąca, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
dokonano płatności pierwszej raty”.(w załączeniu wzór umowy po modyfikacji) 
- w załączniku nr 1 do siwz FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETYARGU 
NIEOGRANICZONEGO pkt 4 otrzymuje brzmienie: 



„4. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyd następujące części zamówienia podwykonawcom i 
jednocześnie podajemy nazwy podwykonawców o ile są oni znani w dniu podpisania oferty٭: 
Częśd zamówienia: ……………………………………………………………………………. 
Nazwa podwykonawcy: ……………………………………………………………………………….. 
 Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza٭
powierzad żadnej części zamówienia podwykonawcy 
(w załączeniu Formularz ofertowy po modyfikacji) 
- w siwz pkt 12.1 otrzymuje brzmienie: 
„12.1” Cena podana w ofercie musi uwzględniad wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia i podatek VAT (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 10.1 siwz).” 
 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.06.2018 do godz. 
10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2018. o godz. 10.15. Pozostałe informacje dotyczące 
składania i otwarcia pozostają bez zmian. 
 
 
 
 

Zamawiający 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do siwz 
UMOWA- wzór 

zawarta w dniu ……………..2018 r. pomiędzy : 
A/ Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie         
     37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej  KRS prowadzonego przez Sąd      Rejonowy w Rzeszowie pod numerem    0000019670  
 reprezentowanym przez : Stanisława Burego -   Dyrektora 
 zwanym w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM", a  
 
B/ ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym  w dalszej części umowy ”WYKONAWCĄ” 
 
    
 

       §  1 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na 
podstawie ustawy - Prawo zamówieo publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy lampy 
RTG do tomografu komputerowego Asteion S4  firmy Toshiba  wraz z zainstalowaniem, wykonaniem 
usługi serwisowej  oraz wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z ofertą 
przetargową w terminie …………. 
 

§ 2 
 

1.Wykonawca oświadcza, że dostarczona lampa rtg spełnia parametry techniczne określone w siwz,  
jest fabrycznie nowa,  rok produkcji 2018r., nie będąca przedmiotem ekspozycji, 
nierekondycjonowana, niewymagająca żadnych modyfikacji, kompletna i będzie po uruchomieniu 
gotowa do pracy. 
2.Przedmiot zamówienia spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych  . 
3.Wykonawca udziela na przedmiot umowy opisany w §1 …....... miesięcznej gwarancji. Okres trwania 
gwarancji zaczyna biec od daty oddania do użytkowania przedmiotu umowy (daty obustronnego 
podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego). 

 
§ 3 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma cenę w kwocie brutto: …………..(słownie: 
.......................................................) , w tym podatek VAT w kwocie ……… zł obejmującej wszystkie 
koszty związane z realizacją niniejszej umowy. 
2. Strony zgodnie ustalają, że kwota określona w ust. 1 uregulowana będzie  w 12 równych ratach 
każda po …. brutto, pierwsza rata płatna w terminie 30 dni od daty obustronnego podpisania 
protokołu z wykonania zamówienia i wystawienia faktury VAT, pozostałe 11 rat płatnych na ostatni 
dzieo kalendarzowy danego miesiąca, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
dokonano płatności pierwszej raty. 
 3. Płatnośd dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT 
wystawionej przez Wykonawcę . 
4. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przelad wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności tej czynności. 

 
 
 



§ 4 
1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacid Zamawiającemu  kary umowne : 

1.1 w  wysokości  10%  wartości   brutto   umowy   w    przypadku  odstąpienia od umowy z  
przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca, 

1.2  w wysokości 0,5% wartości ceny ofertowej netto  w przypadku opóźnienia w realizacji 
przedmiotu umowy określony w § 1 za każdy dzieo opóźnienia. 
 

§ 5 
 
Niedopuszczalna jest  pod  rygorem  nieważności  zmiana istotnych  postanowieo zawartej   umowy w 
stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  
Zamawiający przewidział możliwośd dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu  
o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.                                   

 
 

§ 6 
 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy z wyłączeniem wszelkich innych roszczeo. 

 
  § 7 

 
1.Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygad będzie Sąd właściwy miejscowo    dla 
siedziby Zamawiającego. 
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego  
    i  przepisy ustawy- Prawo zamówieo publicznych. 
 

§ 8 
 

Umowę  sporządzono   w     dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach,     po  jednym    dla   każdej ze 
stron. 
 
  
 
 
ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZP.261.5.2018                                                                                      Załącznik nr 1 do siwz 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Dane dotyczące Wykonawcy : 
 
Nazwa .......................................................................................................................................... 
Siedziba ........................................................................................................................................ 
Nr telefonu /faksu ......................................................................................................................... 
Nr NIP .......................................................................................................................................... 
 Nr REGON .................................................................................................................................. 
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 
ul. Mickiewicza 168  , 37-600 Lubaczów 
nr NIP : 793-14-00-573 
Zobowiązania Wykonawcy 
1. Zobowiązuję się wykonad przedmiot zamówienia:   Dostawa lampy RTG do tomografu 
komputerowego Asteion S4 wraz z zainstalowaniem, wykonaniem usługi serwisowej  oraz 
wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych 
Cena netto ....................................................................................................... 
(słownie .................................................................................................................................) 
podatek VAT ........................................................................................................ 
cena brutto ..................................................................................................... 
(Słownie ....................................................................................................................................) 
Model lampy: ……………………………………………………..     
Termin realizacji zamówienia :……… dni robocze 
Termin gwarancji: ………………………….. m-cy 
 
2. Oświadczam , że  :  
2.1. cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia , jakie ponosi Wykonawca  w 
przypadku wyboru niniejszej oferty . 
2.2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeo oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
2.3.w przypadku udzielenia zamówienia , zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego  
2.4. jestem związany z ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
2.5. Akceptujemy termin realizacji zamówienia  
3 .Niniejszym informuję , ze informacje składające się na ofertę , zawarte na stronach ..... 
stanowią tajemnice  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą byd udostępniane . 
4. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyd następujące części zamówienia podwykonawcom i 
jednocześnie podajemy nazwy podwykonawców o ile są oni znani w dniu podpisania oferty٭ : 
Częśd zamówienia: ……………………………………………………………………………. 
Nazwa podwykonawcy: ……………………………………………………………………………….. 
 Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza٭
powierzad żadnej części zamówienia podwykonawcy 



5.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

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).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO-  treśd oświadczenia wykonawca wykreśla. 

6. Oświadczamy, że (właściwe zakreślid znakiem X) 
a) jesteśmy: 
małym przedsiębiorcą: 
□ tak 
 □ nie 
średnim przedsiębiorcą: 
□ tak 
 □ nie 
b) pochodzimy z innego paostwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
□ tak 
 □ nie 
Skrót literowy nazwy paostwa: ………………. 
c) pochodzimy z innego paostwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
□ tak 
 □ nie 
Skrót literowy nazwy paostwa: ………………. 
WYJAŚNIENIE: 
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36): 
- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR 
- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
                                                                                                                    ______________________________  

                                                                                             Podpis i pieczątka uprawnionego 
                                                                                                             przedstawiciela wykonawcy  

Miejscowośd, data 

 
 
 
 
 
 


