Załącznik Nr 1 do SIWZ PN-69/18/AR/dostawa aplikatorów do radioterapii kompatybilnych z urządzeniami firmy Nucletron B.V. grupy Elekta.
Lp.
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Opis przedmiotu zamówienia
Zestaw do zgrzewania aplikatorów typu Comfort

JM

Ilość

zest

1

op

10

op

10

zest

1

Aplikatory płucne o średnicy 5F i długości 150cm (jedno
opakowanie zawiera 5 sztuk)
Zestaw jednorazowych, elastycznych igieł plastikowych o
wymiarach:
średnica 6 French
długość 200 mm
Igły z zaostrzonymi końcówkami ułatwiającymi przebicie powłoki
skórnej, zestaw zawiera 8 torebek po 6 szt. zapakowanych
sterylnie igieł oraz 7 szt. pojedynczo zapakowanych sterylnych igieł
(wszystkich 55 sztuk)
Zestaw aplikatora wielokrotnego uzytku do ginekologii do aplikacji
dojamowej typu ring CT/MR o kącie zakrzywienia 60 stopni i
sondach dojamowych o średnicy 4mm.

Sonda dojamowa wielkorotnego użytku o średnicy 4mm, długości
4cm i kącie zakrzywienia 60 stopni
szt
Zestaw aplikatora ginekologicznego do aplikacji dojamowej typu
Rotte
zest
Igła metalowa, ostro zakończona, wielorazowego użytku do
aplikacji śródtkankowych o wymiarach:
Średnica: 1,9 mm
Długość: 200 mm op. (jedno opakowanie zawiera 10 sztuk)
op

RAZEM

wartość netto:……………………..PLN
słownie wartość
netto:…………………………………………………………….
wartość brutto……………………PLN
słownie wartość brutto:…………………………………………………………….

1
1

2

Cena jedn.
Netto

wartość
netto

% VAT

Wartość
brutto

nr
katalogo
wy/produ
cent

………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Postępowanie nr PN-69/18/AR

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w
trybieprzetargu nieograniczonego na dostawę: Dostawa aplikatorów do radioterapii

Nr sprawy Pn-69/18/AR
I.

OFERTĘ SKŁADA:

Nazwa Wykonawcy

wpisany do:

• Rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
……………………...…………….. pod nr KRS .....................
• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej .................................................................

NIP
REGON
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
II.

OFERTA WYKONAWCY

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:

Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej:
SIWZ) wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:
wartość oferty (netto)

____________ zł ____ gr

(słownie:__________________________________)
podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki
wartość oferty (brutto)

____________ %
____________ zł ____ gr

− (słownie :__________________________________________________________)

1

1. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z
zasadami i warunkami określonymi w SIWZ

a także uwzględniają wszystkie składniki

związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.
2. Termin przydatności towaru do użytku wynosi: ………………. (min. 12 m-cy) od daty dostawy do
Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 30 dni od dnia składania ofert.
4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym
zgodnie z "Istotnymi dla stron postanowieniami....", stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom*
…………………………………………….……………………………………………………………………
…………(zakres/nazwa podwykonawcy)
6. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. *
7. Inne ważne informacje nie podane wyżej …………………………………………….
Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

…………………………..
Miejscowość i data

2

…………………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub pieczątka wraz z podpisem

3

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy

Postępowanie nr PN- 69/18/AR

pieczęć Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa aplikatorów do radioterapii

Oświadczenie Wykonawcy
w imieniu
……………..…………………………………………………………………………………,
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
*Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż nie podlegam/y

wykluczeniu
z
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Pzp.

publicznego

………………………………..

……………………………………………..

Miejscowość, data

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem

*Oświadczam,

że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

………………………………..

……………………………………………..

Miejscowość, data

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem

Załącznik Nr 3.1do SIWZ
Oświadczenie Podmiotu Udostępniającego zasoby

Postępowanie nr PN-69/18/AR

pieczęć Podmiotu Udostępniającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa aplikatorów do radioterapii
Oświadczenie Podmiotu Udostępniającego zasoby
w imieniu
……………..…………………………………………………………………………………,
(pełna nazwa/firma Podmiotu Udostępniającego, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
*Niniejszym

oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 iustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

………………………………..

……………………………………………..

Miejscowość, data

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Podmiotu Udostępniającego lub pieczątka wraz z
podpisem

*Oświadczam,

że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……
………………………………..

……………………………………………..

Miejscowość, data

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Podmiotu Udostępniającego lub pieczątka wraz z
podpisem

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Podmiotu Udostępniającego lub pieczątka wraz z
podpisem

Załącznik Nr 3.2 do SIWZ
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę

Postępowanie nr PN- 69/18/AR

pieczęć Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa aplikatorów do radioterapii

Oświadczenie Podmiotu składającego wspólną ofertę ( „konsorcjum”)
w imieniu konsorcjum:
……………..…………………………………………………………………………………,
(nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną))
* Oświadczam/y , iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych
………………………………..

……………………………………………..

Miejscowość, data

Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólną ofertę
lub pieczątka wraz z podpisem

*Oświadczam,

że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

………………………………..

……………………………………………..

Miejscowość, data

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie

Postępowanie nr PN-69/18/AR

pieczęć Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa aplikatorów do radioterapii

OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp)
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert)
w imieniu:
……………..…………………………………………………………………………………,
.......................................................................................................................................
pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, że wobec
reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1
pkt. 23 Pzp.
nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, *
lub
należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe i składam wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.*
…......................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

………………………………..

……………………………………………..

Miejscowość, data

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem

Załącznik nr: 5 do siwz PN-69/18/AR
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA nr ............../2018
zawarta w dniu ................................2018 r. w Warszawie pomiędzy:
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie,
adres : 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-00080-57, Regon 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a
………………………………………………………………………..
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
............................... pod nr KRS ................, Regon ...................., NIP .....................,
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „……………..”,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP
....................., Regon ......................,
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Aplikatorów
do radioterapii , PN-69/18/AR na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
aplikatorów do radioterapii, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy, dalej
zwanych "aplikatorami" lub "towarem".
2. Przedmiot umowy jest tożsamy z wymaganiami określonymi w ofercie Wykonawcy, która
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że aplikatory będące przedmiotem umowy, stanowią jego
własność, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz nie s ą
obciążone prawami osób trzecich.
4. Wykonawca oświadcza, że aplikatory będące przedmiotem umowy są dobrej jakości,
dopuszczone został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych .
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§2
Dostawa
1. Dostawy towaru będą realizowane sukcesywnie w oparciu o oddzielne zamówienia
realizowane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania
ilości objętych umową.
2. Terminy dostawy, rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz inne szczególne warunki
Zamawiający ustali w zamówieniach, dostarczonych Wykonawcy faxem lub pocztą
elektroniczną co najmniej na 8 tygodni przed terminem realizacji dostawy. Do składania
zamówień Zamawiający upoważnia Pracownika ……………………………………………………………...
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko pod adres
wskazany przez Zamawiającego.
5. Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzane będzie przy każdej dostawie
protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawieniu faktury podać numer umowy, na
podstawie której dostawa została wykonana.
7. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad lub
nieprawidłowości towaru, Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i usterki, które
zostaną usunięte w terminie uzgodnionym przez Strony.
Zamawiający może odmówić odbioru towaru w następujących przypadkach:
a) dostarczenia towaru niezgodnego z SIWZ;
b) dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami;
c) niedostarczenia wraz z towarem dokumentacji wskazanej w §6 ust. 2 umowy.
8. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji kolejnych zamówień, o których mowa w ust. 1,
w przypadku, jeśli opóźnienia w płatności poprzednich zamówień przekraczają 30 dni.
§ 3 Zmiany ilości zamawianego towaru
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej
umowy mniejszych potrzeb w zakresie ilości zamawianego towaru niż określone w
Załączniku do niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
maksymalnie o 20% ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości określonych w
załączniku do niniejszej umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w danej pozycji zamawianego
towaru w ramach jednego pakietu, określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej
umowy do wysokości wynagrodzenia brutto danego pakietu oraz wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, stosownie do potrzeb
Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy,
przy zachowaniu następujących warunków:
1) zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,
2) zmiany następują w obrębie jednego pakietu określonego w Załączniku do
niniejszej umowy,
2

3) zmiany nie powodują przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto danego
pakietu i wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§4
CENA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony uzgadniają łączną wartość umowy na kwotę ……………………. PLN (brutto)
(słownie:………………………………………………………………………… PLN).
W tym : wartość netto ……………………....PLN
Ceny jednostkowe zawarte są w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy, a w szczególności:
- cenę towaru,
- koszty dostawy, w tym załadunku i rozładunku,
- koszty ubezpieczenia towaru w Polsce i poza jej granicami, do czasu przekazania
Zamawiającemu,
- koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług,
- inne opłaty, np.: opłaty lotniskowe, itp.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność z tytułu wykonania umowy, zostanie dokonana po podpisaniu protoko łu
odbioru bez uwag Zamawiającego, przelewem, w terminie …….. (min. 60) dni od daty
podpisania protokołu odbioru i dostarczeniu faktury VAT, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
2. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy fakturę vat do kancelarii Zamawiającego w Warszawie ul.
Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej
15 B.

1.
2.

3.
4.

§6
GWARANCJA
Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że aplikatory stanowiące przedmiot umowy,
posiadają wymagane certyfikaty, zostały wprowadzone do obrotu i do używania zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych .
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aplikatorami następujące dokumenty:
a) instrukcję obsługi w języku polskim,
b) instrukcję konserwacji, mycia, sterylizacji poszczególnych elementów aplikatorów w
języku polskim,
Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy dotyczy
aplikatorów wielorazowego i jednokrotnego użytku na okres 12 miesięcy liczony od dnia
podpisania protokołu odbioru o którym mowa §2 ust.5.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i
wad, jakie wystąpią w pracy aplikatorów lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na
nowy wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o zaistnieniu
wadliwego działania. W przypadku jeśli naprawa lub wymiana wymaga zamówienia
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towaru u producenta, termin naprawy lub wymiany zostanie uzgodniony pomi ędzy
Stronami.
5. W przypadku przekroczenia czasu naprawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego
działania aplikatorów.
7. O każdym wypadku wadliwej pracy aplikatorów Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
niezwłocznie za pośrednictwem faksu na nr ……………………. lub bezpośrednio inżyniera
serwisu nr ………………………. lub e-mail…………………………………….
8. Do zgłaszania Wykonawcy wadliwej pracy aplikatora Zamawiający upoważnia:
-......................................................
9. W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w
okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy wadliwego
przedmiotu umowy.
10. Wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych
Zamawiającemu lub jakimkolwiek podmiotom trzecim, w tym z tytułu gwarancji, jest
wyłączona w następujących przypadkach:
1. niedopełnienia przez Zamawiającego wymogów dotyczących
towarów (w szczególności sposobu ich użytkowania);
2. stosowania niewłaściwych, niezgodnych z zaleceniami producenta
lub Wykonawcy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych;
3. uszkodzenia towaru poprzez niewłaściwe obchodzenie się z nim
przez Zamawiającego (uszkodzenia mechaniczne);
4. niewłaściwego zabezpieczenia towarów przed ingerencją
czynników zewnętrznych lub osób trzecich;
5. naprawy czy próby napraw towaru podjętych przez podmioty
trzecie lub osoby nieupoważnione.
§ 7 Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie;
2) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności co najmniej dwukrotnego
niedostarczenia, co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru z opó źnieniem lub
dostarczenia towaru o złej jakości.
3) W przypadku zmiany sposobu leczenia lub mniejszej liczby pacjentów, lub braku zgody
NFZ na finansowanie kosztów zakupu towaru, czego nie można było przewidzieć przed
zawarciem umowy.
§8 KARY UMOWNE
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w
zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
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2. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub
nieuzupełnienia brakującej ilości towaru w terminie określonym w § 6 ust. 4 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu w wysokości 1 % wartości brutto zareklamowanego/brakującego
towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego
wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo domagać
się zapłaty tytułem kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto niewykonanej części
umowy.
1. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony
towar, na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Wykonawcy.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której
wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.
§ 9 Zmiany treści umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego towaru przy zachowaniu jego parametrów;
- nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów;
- sposobu konfekcjonowania towaru,
- liczby opakowań towaru,
- zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania
produkcji, wycofania odczynnika z obrotu lub wstrzymania dystrybucji.
- w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub
wstrzymania produkcji, wycofania towaru z obrotu lub wstrzymania dystrybucji, z
zastrzeżeniem, ze odpowiednik będzie posiadał parametry nie gorsze niż określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- zmiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu określonego w
niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego. Zmiana może być
dokonana w ramach pakietu.
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne
dla Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości
opakowania przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalno ści w stosunku do
ceny określonej w umowie.
4. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 dokonywana jest na podstawie
aneksu do umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia
wniosku.
5. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn
określonych w ust. 3 , dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej
części.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do
wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie
uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić.
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§ 10 Klauzula poufności
1. Strony zobowiązują się do:
1)
zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości
informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji
posiadających wartość gospodarczą udostępnianych wzajemnie w związku z niniejszą
Umową;
2)
podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób
otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, w całości jak i w części, stronom
trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie od Strony, której informacja dotyczy.
Strona, która otrzymuje informacje drugiej strony, odpowiada za osoby, którym te
informacje zostają udostępnione jak za własne działanie lub zaniechanie, w
szczególności ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień ust. 1 pkt 1);
3)
ujawniania informacji o których mowa ust. 1 pkt 1) jedynie tym pracownikom,
którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w
zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji
Umowy;
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji które:
1)
zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia
niniejszej Umowy i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2)
są znane Stronom z innych źródeł i nie naruszają postanowień niniejszej Umowy;
3)
zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej
Strony;
4)
zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi
prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją
administracyjną.
§ 11 Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie .
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie
obowiązujących przepisów.
3. Dane osobowe Wykonawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza
przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
lub została na to wyrażona zgoda Wykonawcy.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania
Umowy.
5. Wykonawca posiada prawo dostępu swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowi ązującego
prawa.
6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (od 25 maja 2018 r Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowi ązującego
prawa.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.
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§ 12 Cesja
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj ącego, w szczególności na
podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani
żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i
obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i administrowania
wierzytelnością Wykonawcy.
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
§ 13 Postanowienia końcowe
1. Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajduj ą przepisy
prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.
Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy
2.........
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Załącznik Nr 6 do SIWZ, nr sprawy PN-69/18/AR

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Podmiot użyczający*
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
w imieniu ……………..…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawa aplikatorów do radioterapii
1. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:
O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.15
·

nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

· wydano wyrok lub decyzję*
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

........................., dnia ........................... r.
...............................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

2.Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.22
........................., dnia ........................... r.
.............................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

*niepotrzebne skreślić

