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1.

ZAMAWIAJACY
Sam odzielny P ubliczny Za
Opieki Zdrowotnej w tr-ukowie
Adres: ul. Rogaliridkiego 3, 2 -400 tr uk6w
Telefon: (25) 7980409 faks: 5) 7 9 82603 ; e-mail : t.buziak@spzoz. lukow.pl
do 14:00.
Godziny urzgdowania od 08:
Konto bankowe: 64 1240 2
1111 0000 3363 1888

NIP: 825- 1 7 -11-7 19;
2.

R.egon

:

PRZEDMIOT ZAMOWIEN
a zestaw6w komnute

Przedmiotem zam6wienia iest:

asortymentowego, zalqcznika nr 3 do Zapylania Ofertowego.

Szcpeg6lowe wymagania wg Formur

daty zawarcia umowy.

Term in r ealizacji umowy

4.

14 szt.

WYMAG
I .1.

Aktualny odpis z w
dzialalnoSci gospod
zgto szenia do ewidencj i

nie wczeiniej
1.2.

ni|

6

ozwalaj 4ce Zamativ

zialalno!;ci gospodarczej . Powy2szy dokument musi byt wystctwiony
przed uplywem terminu skladania ofert.

oSwiadczenie producenta

foldery, opisy tec
p

i,

rejestru albo aktualne zalwiadczenie o wpisie do ewidencji
jeheli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub

iaj

5.1 Wykonawca rioae zloLry|

5.2 Oferta musi

b116

5.3 Oferta musi

byi podpr

5.4 Oferta musi by6

lub karty katalogowe

produkt6w

na stwierdzenie spelniania wymaganych parametr6w.

lko jedn4 ofertg.

zzachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSct.
pr zez upr awfiione go

aw

przedstawiciela Wykonawcy.

jgzyku polskim.

f,.f, Ofertg naleiry umiefcid
zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie jego
zawarto5ci bez
nia tego opakowania. Opakowanie winno byf oznaczone nazwe

(firm4) i adresem Wyko ilw cy ortz zaadresowane:
SPZOZ w tr ukowie
ul. Ragalhiskiego 3, 21-400

i opisane: ,rOferta n:r
Nie otwiera6 przed dn

6.1 Oferty winny byt z
w sekretariacie (budy

tr

ukdw

zestaw6w komputerowych na potrzeby SPZOZ w tr-ukowie,
23"1 1.2018r., godz. 10:00'o

w siedzibie SPZOZ w Lukowie przy ulicy Rogalifrskiego

3,

administracji), w terminie do 23.1L.2018r. do godziny 10:00

6.2 Oferta otrzyryana przez Zamawial4cego po terminie skladania ofert zostanie niezwlocznie
zwr6cona Wykonawcy.

7" OPIS SPOSOBU UDZIE

IA WYJASNIEN

A O

DOTY

CYCH

SPOSOBIB POROZUMIEWANIA

S

Z WYKONAW

YWAI{

7.1 Wykonawca moze zwrocil sig do Zamawiaj4cego z roSh4 o wvjaSnienie treici ZO.
Zamawiajqcy niezwlocznie przeSle odpowiedzi
wszystkich zaproszo4ych
Wykonawc6vtlzamiei;ci odpowiedZ na zapytania rra swojej stronie internetowej:
www.spzoz.lukow.pl (w zakLadce'. ,,zam6wienia do progu st

ania us[awy")*

*- odpowiednio w zaleZnoSci czy postgpowanie bylo ogloszone czy ofett wyslane

7.2 Zamawiaj4cy wyznaczado kontaktowaniasig z Wyko

I nw. osobg/y: Tomasz Buziak

7.3

OSwiadczenia. wnioski. zawiadomienia oraz inne in
przez strony za pomoaq faksu lub e-maila.
8.

rnog4 by6 przekazyvlane

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OF'ERT

8.1 Oferty zostan1 otwarte w siedzibie Zamawiaj1cego
Nr 18, w dniu23.I1.2018r., o godzinie 10:15.

Partyzant6w

l0

(Potnoc

Nocna), pok.

8.2 Otwarcie ofert jest jawne.

WYBORU OFERTY
L

I

Ocena ofeft bgdzie dokonana w oparciu o nastgpuj4ce
cena oferfy

brutto

-

100%

W kryterium,,cena oferty brutto" ocena ofert zostanie dokonan przy zastoqowaniu wzoru:

nu
liczba punktdw oferty ocenianej

:

x

cena oferty ocenianej

1.2 Wszystkie

100

po przecinku.

Zamawiaj4cy uniewazni postgpowanie w przypadku gdy:
, 2adnaz ofert nie bgdzie spelniai wymog6w okreslonych w lO,
r cena najkorzystniejszej oferfy przeT<roczy warto$6, jak1 zQmawiaj4cy moze ptzeznaczyd, na
finansowanie zam6wienia.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie moZliwoSi uniewahnieniapostgpowaniabezpodania przyszyny.
11.

UDZIELANIE ZAMOWINNIA

11.1 zamawiajqcy udzieli zam6wienia

wykonawcy, kt6re$o oferta odpowiada wszystftim
i stanowi {fertg najkqrzystniejsz4 z purfktu

wymaganiom okre5lonyrn w niniejszym ZO
widzenia przyj Ety ch kryteri6w.

ll.2

Wz6r umowy stanowi Zal4cznik nr 2 do Zapytania o

wego.

12. OPIS SPOSOBU OBLTCZENIA CENY OFBRTY

Iz.L

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcg i pr
cenowej (Zal4cznikNr 1 do formularza ofertv).

wiona w formularzu specyfiliacji

,?1,

Wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rych mowa
z wykonywaniem przedmiotu
prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia.

muje wszelkie koszty zwiyzane

Zalqczniknr 1do ZO

(Pieczgi Wykonawcy)

OFERTA
Dta:

Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zd

otnej w Lukowie

Nawi4zrrj4c do Zapytania oferlowego nr ULl20t8
na: Dosfawe zestaw6lv komnut
zgodnie z wymaganiam i okreSlonym i w ZO,

My nihej

1.

2.

J.

zawaTcra umowv za

A

5.

6.

przez olaes 30 dni od
sig z Istotnymi dla stron pos
sig w przypadku wyboru

okreSlonvch

wieniami umowy/wzorem umowy,
oferty, da zawarcia umowy zgodnej
i terminie wyznaczonym przez

w ZO. w

7.

tel.

nas zaakqeptowany i w przypadku
u vry2e1 rvymienionych warunl(ach,

8.

z:,

9.

,,...............,1.str.....
..,..,,.,,,...., i.str, , . ,.
,...........,.....1.r1r.,...
..

'...".....'.'....1'sff "...

(podpis

dom

'ykonawcy lub os6b upowaznionych
;:powania ry imieniu Wykonawcy)

Zal1czniknr

1 do

formularza oferty

(Pieczgi Wykonawcy)

X'ORM LARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ
Przystgpuj4c do udzialu w

iu o udzielenie zam6wienia publicznego nr SI/1/2018

przeprowadzony n w trybi Zapytania O ferlo we g o, o feruj emy wyko nani e przedm iotu
ienia w oparciu o nastgpuj4ce ceny:

*zakres uslugi, numer kata

lub inna cecha oferowanego produklu pozwalajqca najego identyfikacjg

.,dnia... 1.....20.... r.
(podpis Wykonawcy lub os6b upowaZnionych
do wystgpowania w imieniu Wykonawcy)

ZaN4cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Wz6r umowy

uMowANR................

i

na dostawg zestawtfw komputerowych
na potrzeby SPZOZw tr ukowiie
zawarta w dniu

pomigdzy:
Samodzielnym Publicznym iLakladem Opieki Zdrowotnej rir tr ukowie, 2I
400 tr uk6w,
ul. Doktora Andrzeja Rogalifiskiego 3, wpisanym do rgjestru slowarzyszeh, innych
organrzacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaklad6w
opieki zdrowotnej w SEdzie llejonowym Lublin-Wsch6d w Lublinie z siedziba, w Swidniku
VI Wydziale Gospodarazym Krajowego Rejestru S4dowego, KRS Nr 000056773, REGON:
000306472, NIP: 825
17
719, zwarrym dalej ,,Za\tawiaj4cym" reprezentowanym
przez dzialajqcy ch na podstawie pelnomocnictwa:

-

-

- ll -

1.

I

2.
a

::: :::: :;;;;,

Regon:
w.....,.........

,

1':*:
,.ff:i:!?::i? ::i :*':
",::::::i'::*:
wpisanym/4 do rejestru prledsiEbiorc6w
pod

prowadzonego

nu(nerem .;.................., zwanq

w dalszej czgici umowy "Wykonawc4",

w

wyniku udzielenia zapytania ofertowego ff
f . ..". na dostawg zestaw6w
komputerowych na potrzeby SPZOZ w tr-ukowie zosttrta zawall';a ulnowa o nastgpuj4cej
treSci:

$1

1, Przedmiotem niniejszej umowy jest

sprzedivZ

zestaw6w

komputero!\rych

wyszczeg6lnionych w ofercie Wykonawcy z dnia
zal1cznik nr 1 do zapytama oferlowego (zwanych dalej
umowy")"
2. Szczeg6lowy zakres i parametry techniczne Przedrni
umo\ryy zoslaNy okredlone
w Formularzu asortymentowym, stanowi4cym zil.qcznik 3 do zapytania ofertowego.
.t. Przedmiot umowy musi byi fabrycznie nowy, ni
, nieodnawialny, seryjnie
i aktualnie produkowany oraz musi posiadad znaki, certy ikaty, w tym oznakowanie CE,
wymagane zgodnie z obottviqzuj4cymi w tym zakresie
isami prawa (do dostarczanego
Przedmiotu umov\y musi by6 dol1czany deklaracja znak CE
4.
5.
6.
7.

Do

ystawiony dla danego sprzqtu).

dostarczonego Asorlymentu powinna byd
na kornpletna dokumentacja
techniczna, oraz dokumentacja uzytkownika w jgzyku po lm.
Asortyment, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 1 powinien po radac w zalqczeniu kompletne
wyposazenie (tj.: kabel zasilajqcy, instrukcja, sterowniki i .).
Wykonawca zobowi4zuje sig do oznakowania P
umowy w taki spos6b, aby
mozliwa byla identyfikacja zar6wno produktu jak i procl
ta.
Wykonawc a dostarczy Asortyment wlasnym transportem lub na wlasny koszt i dokona
jego uruchomienia w miejscu wskazanym przezZamawi

$2

Wjlonawca zobowlqzuje

sig dostarczy6

Przedmiot umowy

w

terminie 21 dni od dnra

zat)varcia umowv.

$3

1.

Ustala s19, Ze Zamawiaj
pysokoSc
kwotg
w

2.

Ustalonawust.

y za Przedmiot umowy tytulem

ceny zaplacr Wykonawcy
zl brutto (slownie:
zl).

3.

4.

1.

2"
a

J^

4.

l

lu umowy obejmuje wszelkie podatki i inne nale2noSci
r inne koszty, jakie powstan4 w zwrEzku zreahzacjq

cena

publicznoprawne, jak i
niniejszej umowy,
podlegala zmranre.
Ustalona w ust. 1 cena me
Zaplata ceny, o kt6rej m a w ust. I na rzecz Wykonawcy nast4pi w terminie 30 dni,
po otrzymaniu trYzez
wiaj4cego prawidlowo .wystawionej faktury VAT,
po podpisaniu pr:zez obie
y bezusterkowe go protokolu odbioru sprzEtul urzqdzema,
okt6rymmowaw$4ust. , na rachunek bankowy wskazany nafakturze VAT.

Potwierdzeniem 'wvk
podpi sany b ez zas;tr zeZeh,
opracowany przaz:, Zama
Do podpisania protokolu

$s.
$5.
Braki iloSciowe

a

$4

przedmrotu umowy i wystawienia faktury VAT bgdzie
obie strony umowy protok6l odbioru sprzEtulurzqdzenra,

4cego.

bioru sprzgtu/urzqdzema uporn'aznione sq osoby wskazane w

wady j
Zamawiaj1cego, Wykona
transportu i doj4z:du), w

i

iowe stwierdzone w trakcie odbioru Asortymentu ptzez
zobowiqzuje sig usun46 na sw6j koszt (lqcznie z kosztami
inie do 48 godzin od chwili rch zg].oszenia Wykonawcy,
poprzez uzupelnleme
w przypadku brak6w iloSciowych, a w przypadku brak6w
jakoSciowych - przez
Asortymentu na wolny od wad oraz spelniaj4cy pozostale
warunki okreSlone w nini szeJ umowle.
Strony zgodnie ustalaj4, 2e dzieh podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
spr zEtul ur zqdzenia b E dzie niem wykonanra umowy.

1.

Przedstawicielem Wyk nawcy

2.

Przedstawicielem

wiaj4cego

$s

do

kontakt6w

do

kontakt6w

Zarnawiq4cym

bgdzie:

z Wykonawc4

bgdzie:

$6

L Wykonawca zobowrEzu jest do telefonicznego uzgodnienia z, przedstawicielem
Zamawiaj4cego pymieni
w $ 5 ust. 2 planowanego terminu dostawy nie poZniej
jednak nt?na jedgn dziehr
y poprzedzaj 4cy dostawg.
2. Dostawa odbgdzile sig do s
ziby Zunawi aj 4c e g o. P r zy j g cie do stawy r ealizow ane b g dzi e
w dni robocze w !odz. 8:0( -- 14:00"
3.
Do dnia podpisania
owego protokolu odbioru sprzgtulurzqdzema, o kt6rym
mowaw64ust"lnie
wo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Asortymentu
spoczywa na Wy|<onawcy.

s7

1.

2"

Wykonawca jes! odpowi zialny wzglgdem ZarrnwiajEcego za wszelkie wady frzyczne
dostarczonego Asortymen , w tym zaich niezgodno66 zurnowq,
Wykonawca jesf odpowi
lny wzglgdem Zamawiaj4cego za wszelkie wady prawne
dostarczonego Asort
tu, w tym za ewentualne roszczenia os6b trzecich
wynikaj 4ce z naiuszenia
wlasnoSci intelektualnej lub przemyslowej, pozostaj4ce
Asortymentu, na terytorium Rzeczypo sp olitej P o I skiej
w zwr4zkuz wprowad
"

J.

Wykonawca zobowrqzuje sig zwolni6 Zarnawiajqcego
trzecrch wynikaj4cych z naruszeniapraw, o kt6rych
koszty Zamawiajqcego ponie sione przez Zamawiaj

ewentuplnych roszczeri osob
a w ust. 2 i pokryje wszystkie
przed ztvolnieniem go z tych

roszczeh.

$8

1.

W ramach ceny ustalonej $ 3 ust. 1 wszystkie

dcl

w sklad Przedmiotu unlowy musz4 by| objgte
serwisow4, w okresie nie kr6tszym niZ okreSlony
W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez produce
udzielonej przez Wykonawcg, ob owi4zuj e gwarancj a
2. Wykonawc a udziela gwarancj i na okres
3. Naprawy bgd4 dokonywirne w miejscu instalacji U
dokonania naprawy w miejscu instalacji Urz4dzen i
do punktu serwisowego wskazanego przez Wy
uszkodzon ego U rzqdzenia do punktu serwisoweg o oraz z
instalacj i ponosi Wykonawca.
A
Szczeg6lowe warunki, okres gwarancji otaz swl
z zastrzeheniem postanowief niniejszego paragrafu
asortymentowym.
4.
W przypadku asortymentu, o kt6rych mowa w $ 1 ust.
pozbawiony bgdzie dysk6w twardych, zal w prz
powoduj4cej koniecznoSi jego wymiany, uszkodzony dy
Koszty dysk6w twardych wymienianychz powodu awari
5, W przypadku trzykrotnego uszkodzeniatego samego el
element ten (podzesp6l) podlega wymianie na fabr
wykonawca zobowrqzuje sig do wymiany uszkod
Urzqdzenia na nowy wolny od wad, zgodny ze
roboczych od dnia wyst4pienia uszkodzenia skutkuj?cego
6. Okres gwarancji ulegnie przedluleniu odpowiednio:
1) w przypadku naprawy Urzqdzenia - o okres wykon'yw
2) w przypadku dokonania wymiany Urz4dzenia - o
l. Do wykonywania czynnoSci serwisowych Wykonawca
kwalifikacj ach z wLaiciwrmi Swiadectwami i uprawnieni
8. Karty gwarancyjne oraz oryginalne noSniki z oprogramo
z urzqdzemamt Zamawiaj 4cemu w dniu do stawy.
9.
W okresie gwarancji Zanawiajqcy maprawo do instalo
sprzgcie o kt6rych mowa w $ 1 ust. 1 standardowych
sieci, dysk6w itp.), przez wykwalifikowany personel,
10. Zmrany okreSlone w ust.9 nie spowoduj4 utraty
gwarancj i r bezplatnej obslugi serwisowej .
1 1. Pozostale szczesoLowe warunki Swiadczenia
dokumenty gwarancyjne, dostarczone z wzqdzeniem.
umowie jak r6wniez Formularzy asortymentowym,
w tym zakresie mniej korzystne postanowienia zawarte w

t.

2.

:czone Ulzqdzenia wchodz4ce
jmiq gwarancyjn4 obslug4
Formularzu asortymentowym.
ta jest dLuLsza od gwarancji

i

ucenta.

f. W przypadku
i

-

niemoznoSci

dostarcze nia U rzydzeh

koszty LlrJJLarUZ('lIlA
_nuJZ[J
dostarczenia

tu serwisowego do miejsca
enla serwisu gwarancyjnego
taly okroSlone w Formularzu
sprzgt oddawany do naprawy
ku awarii dysku twardego,
k pozostapie u Zamawiaj 4cego.
ponosi Wykonawca.
tu (podzespolu) Urz4d zenia,
ie nowy. W takiej sytuacji
nego elomentu (podzespolu)
ofert4, w terminie pigciu dni

gwarancJr.

wni personel o wymaganych
powinny by6 przekuzane

ia i wymiany w zakupionym
i urz4dzen (np. sterownik6w

wynikaj4cych

z udzielonej

u

gwarancyjnego okre$lajq
Zapisy zawarte w niniejszej
gwarancji, zmieniajq
kumentach gwarancyj nych.

$e
W przypadku niewykonania w terminie okre3lonym w $ 2 przedmiotu umowy przez
WykonawcE, Zamawiqqcy ma prawo do naliczenia
umowrtej w wysokoSci za
kahdy dziefi op62nienia* 0,5Yo ceny netto, okreSlonej
$ 3 ust. lumowy.
W przypadku nie usunigcia wadbqdl usterek Urz4dzenia okresie gwarancji w terminie
wskazanym w umowie, Iiormularzu asortymentowym
dokumencie gwarancyj nym

In

dla danego wzqdzenia Zamawiajqcym ma prawo do nahczenra kary umownej
w wysokoSci 50 zL (piqldziesiqt zNotych) za kahdy dzief op62nienia w usunigciu
a

A

+.

uchybiefr odrgbnie zakahdy przypadek nie usunigcia wad b4d2 usterekUrzqdzenia.
JeZeIi op6Znienie w wykonaniu przedmiotu umowy przelcroczy 20 dni ZamawiqEcy ma
prawo odst4pii od umorryy, w terminie 30 dni od dnia wyst4pienia przekroczenia r
niezaleznie od postanowieri ust. 1 niniejszego paragrafu naliczy(, karE umown4
w wysokoSci l0 o/o ceny netto okreSlonej w $ 3 ust. 1. Nie dotyczy to sltuacji, gdy
op62nienie powstalo z przy czyn lezqcy ch po stronie Zamawiaj 1ce go.
Przewidziane w tym pariigra.fre kary umowne nie wy\qczajq mozliwoSci dochodzenia
przez ZamawiaJqcego odszkodowania przewy2szaj4cego wysoko6i kar umownych
na zasadach o 96 lnych, do wysok o Sci rueczywiScie poniesionej szkody
Wykonawca zobowiqzuje siE pokryd wszystkie straty poniesione przez Zamawraj1cego
lub osoby trzegie, powstale w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyazyn
lelEcych po stronie Wykonawcy, wynikle z nienal<>Zytego lub nieterminowego
wykonania umowy.
Wykonawca wyra1a zgqd7 na potr4cenie przez ZamawiajEcego kar umownych
z przy sluguj4cego Wykonpwcy wynagrodzenia, bez koniecznoSci odrgbnego wzywania
do zaplatykar.
"

5.

6.

$11
sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sig przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

W

s12

S4dem wlaSciwym dla.rozstrzygania wszelkich spor6w jakie mog4 wynikn4i na tle niniejszej
unlowy bgdzie s4d wlaSciwy miejscowo dla siedziby Za;rnawiaj4cego.

$13
Intggraln4 czgS6 niniejszej umowy stanowi:
1. Formularzofertoviry.
2. Formularz asorf1rmentowyl

w

$14

sporz4dzon<t
r;zech jednobizmi4cych egzetnplarzach, z
dla Wykonawcy a dwa dla Zarnawnjqcego.

Unfowg

czego jeden
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