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Nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
    Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
REGON:   190306013 
NIP:     5832580921 
Miejscowość   Gdańsk 
Adres:    ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk  
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Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 

 
znak postępowania: 44/2018/KO 

 
ZATWIERDZAM 

 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w Gdańsku 

Lek. med. Grzegorz Sut 
 
 

Gdańsk, 8 sierpnia 2018 r. 
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Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch lamp operacyjnych przeznaczonych na blok operacyjny SP ZOZ 
MSWiA w Gdańsku.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Rozdział 2. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Dostawa wybranego sprzętu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 
2. Wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) dostawy fabrycznie nowego, nieużywanego, nie powystawowego, nie rekondycjonowanego sprzętu 
wraz z akcesoriami do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 4/6, 80-104 Gdańsk; 

2) dokonania instalacji lamp na bloku operacyjnym Zamawiającego i przekazania ich do eksploatacji; 
3) przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego w zakresie 

racjonalnej eksploatacji zainstalowanego sprzętu; 
4) posiadania na terenie Polski autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego lub 

wskazania takiego serwisu; 
5) dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim, dokumentacji technicznej udostępnianej 

przez producenta oraz dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany 
serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

 
Rozdział 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w niniejszym postępowaniu 
 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

2. Dokument potwierdzający oznaczenie wyrobu znakiem CE oraz stosowne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie zaoferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i używania na zasadach określonych 
ustawą o wyrobach medycznych. 

3. Opis danych technicznych oferowanego sprzętu i wyposażenia dodatkowego, potwierdzający spełnienie 
parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim lub 
języku obcym z dołączonym tłumaczeniem. W przypadku gdy nie wszystkie parametry znajdują się w 
katalogu Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia producenta sprzętu, w którym 
znajduje się informacja, że oferowany sprzęt posiada dany parametr. 

4. W toku badania ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty lub 
dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności oferty ze SWKO. 

 
Rozdział 4.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 

przekazywane w formie:  

 drogą elektroniczną, adres e-mail: dzp@spzozmsw.gda.pl 

 pisemnej, adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWKO. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści SWKO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia nw. osoby:  
W sprawach formalnych: 
St. specjalista ds. Zamówień Publicznych – Maciej Jura, tel. 58 309 82 84. 

mailto:dzp@spzozmsw.gda.pl
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Rozdział 5. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez jego uszkodzenia (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 
 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 

ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 
 

OFERTA NA 
„Dostawę dwóch lamp operacyjnych” 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

16.08.2018 r., godz. 10:30 

 
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba 
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać 
uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 

3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na druku „Oferta” stanowiącym  
załącznik nr 2 do SWKO. 

 
Rozdział 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego pok. nr 325 w terminie do dnia 16.08.2018 r. do 
godziny 10:00. 

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez jej otwierania. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Zamawiającego pok. nr 344 w dniu 16.08.2018 r. o godzinie 

10:30. 
4. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
Rozdział 7. Wybór oferty 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert w przepadku nie 
zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał konkurs. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w przypadku złożenia tylko jednej oferty jeżeli Zamawiający uzna ją za 
korzystną. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez 
podania przyczyny. 

4. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert. 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

2. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) 

zamówienia. 
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na druku „Oferta” stanowiącym załącznik 

nr 1 do SWKO. 
 

Sporządził: 
St. specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura 
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Załącznik Nr 1 do SWKO PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Lampa operacyjna dwuczaszowa 
 

Nazwa:  

Model, typ, nr katalogowy:  

Producent/kraj pochodzenia:  

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016 r.  

 

 

 Opis parametrów technicznych Parametr wymagany Parametr oferowany 

1.  
Lampa w konfiguracji: 
- czasza pierwsza (główna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym 
- czasza druga (satelitarna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym 

Tak 
 

2.  

Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są 
współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi 
miejscami do montażu w przyszłości wysięgników pod monitory medyczne w dwóch 
sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach 
otworu centralnego. Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego 
demontażu (w przyszłości) dodatkowych wysięgników bez konieczności zdejmowania 
jakichkolwiek innych wysięgników. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na 
jednej, wspólnej płycie stropowej 

Tak 

 

3.  Lampa wyposażona w okrągłą bądź owalną maskownicę stropową Tak  

4.  

Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik 
wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. 
Każda czasza wyposażone w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie 
w trzech prostopadłych osiach 

Tak 

 

5.  
Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów 
pomiędzy częściami czaszy 

Tak 
 

6.  
Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego 
odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych 

Tak 
 

7.  
Kształt czasz przystosowany do nawiewu laminarnego - nie dopuszcza się czasz w 
kształcie zamkniętego, pełnego koła wywołujących duże turbulencję nad polem 
operacyjnym 

Tak 
 

8.  
Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów 
mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków 
dezynfekcyjnych 

Tak 
 

9.  
Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących 
LED w postaci matrycy diodowej 

Tak 
 

10.  
Matryca diodowa w czaszy zawierająca sumarycznie w czaszy głównej min. 24 diody 
LED w czaszy satelitarnej min. 12 diod LED 

Tak, podać 
 

11.  

Wszystkie diody tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej 
temperaturze barwowej. Nie dopuszcza się zastosowania diod różnokolorowych 
emitujących światło o różnej temperaturze barwowej. Wyjątkiem diody w oświetleniu 
endoskopowym 

Tak 

 

12.  

Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m: 
─ dla czaszy głównej: min. 160 000 lux z dodatkowo wbudowanym 

mikroprocesorowym systemem monitorującym sprawność diod LED oraz 
gwarantującym stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy; 

─ dla czaszy satelitarnej: min. 120 000 lux z dodatkowo wbudowanym 
mikroprocesorowym systemem monitorującym sprawność diod LED oraz 
gwarantującym stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy.  

Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta 

Tak, podać 

 

13.  

Czasza główna z 
─ funkcją światła endoskopowego o wartości natężenia światła: min. 500 lux, z 

regulacją jego natężenia. światło endoskopowe koloru zielonego; 
─ funkcją automatycznej korekcji cieni system oparty o sensory, automatycznie 

wyłączające segment diod zasłaniany przez głowę operatora i przenoszący 
natężenie światła na pozostałe, niezasłonięte segmenty. 

Tak, podać 

 

14.  Regulacja natężenia światła w zakresie: 25 - 100% w min. 3 krokach Tak, podać  
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15.  
Minimalna średnica pola operacyjnego d10: nie mniej niż 200 mm (mierzone w 
odległości 1 m od pola operacyjnego) 

Tak, podać 
 

16.  
Minimalna średnica pola operacyjnego d50: nie mniej niż 120 mm (mierzone w 
odległości 1 m od pola operacyjnego) 

Tak, podać 
 

17.  Regulowana temperatura barwowa 3900 K, 4300 K,  5100 K Tak, podać  

18.  Współczynnik odwzorowania barw Ra: 95% Tak, podać  

19.  Głębokość oświetlenia (L1+L2): nie mniej niż 1005 mm Tak, podać  

20.  Bardzo wysoka bezcieniowość: na dnie tuby: min. 96% Tak, podać  

21.  
Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami dla czaszy głównej [%] - nie 
mniej niż 52% 

Tak, podać 
 

22.  
Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez dotykowy panel sterujący 
zlokalizowany na ramieniu oraz uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy 

Tak 
 

23.  

Każda czasza wyposażona w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej: 
włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła, elektroniczną 
regulację średnicy pola operacyjnego. Panel sterujący zintegrowany z uchwytem 
„brudnym” pozycjonującym czaszę, umieszony przy przegubie kopuły 

Tak 

 

24.  

Dodatkowy (awaryjny) panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na 
ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w 
tym synchronizację pracy wszystkich czasz w zakresie min. zmian natężenia światła, 
temperatury barwy światła, włączenia/wyłączenia czasz 

Tak 

 

25.  
Czasze lamp bez jakichkolwiek: relingów, uchwytów w formie wyraźnej rączki przez 
którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne 
czyszczenie i dezynfekcje 

Tak 
 

26.  
Uchwyt centralny w osi geometrycznej czasz, do pozycjonowania czasz oraz regulacji 
średnicy pola operacyjnego, ze odejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji 
parowej w temp. 134 C. Minimum 5 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę 

Tak 
 

27.  Żywotność źródła światła: min 60 000 h Tak, podać  

28.  Sumaryczny pobór mocy obu czasz: max 150 W Tak, podać  

29.  Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V Tak, podać  

30.  Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne Tak  

31.  
Obie czasze przystosowane do montażu w przyszłości bezprzewodowej kamery HD Iub 
Full HD 

Tak 
 

32.  Niska waga lampy (dotyczy: dwóch czasz z kompletnymi ramionami):  max 75 kg Tak, podać  

 Warunki serwisu  gwarancji   

1.  Gwarancja producenta (min. 24 m-ce) 
Podać oferowany 
okres gwarancji 

 

2.  Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia Tak  

3.  Nieodpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów 
eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzenia, 
ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji 

Tak 

 

4.  Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub 
faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w 
terminie do 14 dni 

Tak 

 

5.  Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi 
serwisowej i obsługi eksploatacyjnej 

Tak 
 

6.  Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili 
zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. w dni robocze 

Tak, podać 
 

7.  Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie 
producenta) 

Tak 
 

8.  Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu  Podać  

9.  Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na 
nowy (max 3) 

Podać 
 

10.  Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania 
oferowanego sprzętu 

Tak 
 

11.  Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego Podać  
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UWAGA: 
 
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. 
Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. 
Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo 
pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych. 
 
 
 
OFERTA CENOWA: 
 

nazwa j.m. ilość 
cena jedn. 

netto 
wartość 

netto 
VAT 
(%) 

wartość 
VAT 

wartość 
brutto 

Lampa operacyjna dwuczaszowa szt. 2      

   razem     

 
 
 
 
Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.                                                                                  ................................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik Nr 2 do SWKO FORMULARZ „OFERTA”  
 

 
 
Zamawiający  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

  
OFERTA 

na dostawę dwóch lamp operacyjnych 

  
 

My niżej podpisani: …………........................................................................................................................................ 

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

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………..……………………….………………………..  

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

REGON: ......................................, NIP ................................................ 

Tel.: ............................................, Fax.: .............................................., e-mail: ……………………………………………. 

Cena oferty: 
 

nazwa j.m. ilość 
cena jedn. 

netto 
wartość 

netto 
VAT 
(%) 

wartość VAT wartość brutto 

Lampa operacyjna dwuczaszowa szt. 2      

   razem     

 
 
Oferowany sprzęt  zgodny jest z wypełnionym załącznikiem nr 1 do SWKO (parametry techniczne).  
 
Termin i warunki płatności: 
 
Przelew na konto Wykonawcy w terminie min. 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 
  
Oświadczamy, że: 
 
1) Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWKO nie wnosimy do jej treści 

zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

3) Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do SWKO; akceptujemy je i nie 

wnosimy zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

5) Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 

6) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, które nie 

mogą być udostępniane stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ………………… 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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Oferta zawiera łącznie ............ stron ponumerowanych. 

 

Adres do korespondencji: 

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

 
 
Osoba ze strony Wykonawcy odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy: 

……………………………………………, tel. ……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.                                         .................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik Nr 3 do SWKO WZÓR UMOWY 
 

UMOWA DOSTAWY Nr 1/44/2018/KO 
 

W dniu …………………….. r. pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr 0000138308 w Sądzie Rejonowym w 
Gdańsku, NIP 583-25-80-921 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

Dyrektora Szpitala – lek. med. Grzegorza Suta 

a firmą: 

……………………………………………………………………… zarejestrowaną w ………………….. pod nr …………., NIP 
………………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wybrany dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku w drodze Konkursu 
Ofert sprzęt medyczny opisany szczegółowo w załączniku nr 1 oraz świadczyć kompleksowy serwis gwarancyjny 
dotyczący tego sprzętu. 

§ 2 
1. Całkowita wartość umowy wynosi: 
 

netto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................) 

podatek VAT: ................... zł (słownie: ...............................................................................................) 

brutto: .............................. zł (słownie: ...............................................................................................) 

2. Podana wartość umowy obejmuje cenę towaru z opakowaniem oraz wszelkie koszty związane z dostawą  
oraz montażem sprzętu. 

§ 3 
1. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk – blok operacyjny. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 1 w terminie 14 dni od 

daty podpisania umowy. 
3. W rozumieniu niniejszej umowy realizacja zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu, wyposażenia 

dodatkowego, dokumentacji technicznej udostępnianej przez producenta, kart gwarancyjnych, instrukcji 
obsługi w języku polskim, montaż oraz przeprowadzenie niezbędnego szkolenia personelu Zamawiającego 
w zakresie korzystania ze sprzętu a także dostarczenie wszelkich innych niezbędnych dokumentów 
związanych z przedmiotem zamówienia. 

4. Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposażenia: pełne 
wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, osprzęt itp.) 

5. Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim po jednym egzemplarzu do każdego 
samodzielnego elementu sprzętu. 

6. Każdy element sprzętu oraz inne części tego wymagające muszą posiadać czytelny numer identyfikacyjny. 
 

§ 4 
1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury VAT. 
2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności wierzyciel ma prawo do odsetek ustawowych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nie dokonywania sprzedaży (cesji) wierzytelności Zamawiającego bez jego wiedzy i pisemnej zgody, 
b) negocjowania terminu zapłaty ewentualnych należności płatniczych Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Przedmiot umowy objęty jest … miesięczną gwarancją rozpoczynającą się z datą odbioru. 
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2. Gwarancja jest przedłużana automatycznie o czas naprawy. 
3. Wszelkie koszty związane z odbiorem zgłoszonego sprzętu do naprawy, transportem do serwisu oraz 

ponownym dostarczeniem do Zamawiającego ponosi Wykonawca (dotyczy okresu obowiązywania 
gwarancji). 

4. Szczegółowe warunki serwisu i gwarancji określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 6 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,  
w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego pod względem jakości i ilości, jeżeli Wykonawca odmówi 
wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw w wysokości 0,5% 

wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w §3 ust. 2 z uwzględnieniem  
§7 pkt 3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 5% wartości określonej w § 2 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki o każdorazowej zmianie adresu 
(siedziby) pod rygorem skutków prawnych doręczenia korespondencji na adres wskazany w umowie bądź 
wynikający z informacji Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia podstawy do naliczenia kar umownych 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego za 
realizację umowy.  

§ 8 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie umowy powstałe na 

skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, niepokojów społecznych itd.) 
2. Strona powołująca się na okoliczności działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże 

nie później niż 7 dni od daty wystąpienia okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej 
strony faksem i potwierdzenia listem poleconym. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego, mogą nastąpić wyłącznie w przypadku 
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zaistnienia.  

 
§ 10 

W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.   
 

§ 11 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 
negocjacji, a dopiero w przypadku ich nieskuteczności, poddać spór rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny  
w Gdańsku. 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................                                                                                        .............................................. 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA
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Załącznik Nr 4 do SWKO Klauzula informacyjna 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”, Zamawiający informuje, że: 

 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku jest Pan Piotr Mełnicki,  

tel. 58 309 82 82, email: iod@zozmswia.gda.pl; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zamówienia pn. Dostawa dwóch lamp operacyjnych” – nr sprawy 44/2018/KO 
prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości poniżej 30 tys. euro; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 


