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2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
/ ogłasza przetarg na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego na wykonanie usługi testów specjalistycznych
dla aparatów rtg.
Opis przedmiotu zamówienia
BrightSpeed Edge; GENERAL-ELECTRIC";Tomograf komputerowy 1 szt.
- Waveric MM20;" WAVERIC";Monitor medyczny 2 szt.
- TCA 6R;"TECHNIX";Rtg chirurgiczny z torem TV szt.
- BASIC
przyłóżkowy) szt.
100-30;"INTERMEDICAL";Rtg przewoźny
Wykonanie usługi testów specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego
2011 r.w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich
rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U.2017.884 z późniejszymi zmianami).
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Przygotowanie oferty

Ofertę należy:
a): złożyć w formie pisemnej (osobiście lub pisemnie listem) pokój nr 2 do dnia 13.11.2020
do godz. 12:00
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe: Testy specjalistyczne sprawa DAT/TG/T/274/2020
Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy.

Ii Ocena ofert

to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do
zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:
a) wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,
b) podatek VAT,
c) wartość brutto,
c) koszty transportu i przesyłek
d) koszty montażu, instalacji i uruchomienia /jeśli dotyczy/
e) koszty szkolenia /jeśli dotyczy/.
2. Ewentualne upusty, oferowane przez oferenta muszą być ujęte kwotowo lub procentowo
ceny netto
1. Cena oferty

od

oferty.

ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną i
sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw postanowieniami niniejszego zapfÓszenia.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
3. Zamawiający wybierze
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Ill. Kontakt z

Ś Śląskie.

wykonawcą

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Specjalista ds. ap.med. mgr.Janusz Duda
tel: 32 7861 442, mobile: 509 727 779
e-mail: jduda©szpital2.bytom.pl
IV.

Wyjaśnienia

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

i

rozliczenie
Wybór oferty i termin wykonania
1. Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej informuje na stronie internetowej wskazując firmę (
nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano.
2. Oczekiwany termin wykonania do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w innej walucie niż PLN.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie dostarczonej przez oferenta faktury VAT z terminem płatności do 30 dni
od dostarczenia faktury wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w umowie.

V.

Załącznik: Wzór Umowy.
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zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
- Dyrektor
mgr Kornelia Cieśla

mgr Karina Kusz
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$1
rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego
DAT/TG/1/273/2020, została zawarta umowa na wykonanie usługi o następującej treści:
-wykonanie usługi testów specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18
lutego 2011 r.w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U.2017.884 z późniejszymi zmianami)
W

<
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dła następujących urządzeń radiologicznych:
a) BrightSpeed Edge; GENERAL-ELECTRIC";Tomograf komputerowy
b) Waveric MM20;"WAVERIC";Monitor medyczny

nurf

148926HM9

nrf DM21V0YS0002

c) Waveric MM20;"WAVERIC";Monitor medyczny DM21V0YS0001
d) TCA 6R;"TECHNIX";Rtg chirurgiczny z torem TV nrf 55084245
e) BASIC 100-30;"INTERMEDICAL";Rtg przewoźny

(

przyłóżkowy)

nrf 005/16/01306
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1.

2.

Wykonawca deklaruje, że posiada uprawnienia, umiejętności oraz oprzyrządowanie z ważną
kalibracją, do wykonywania testów całej ww.aparatury rtg, zgodnie z Rozporządzeniem
Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnej aparatury kontrolno — pomiarowej oraz narzędzi
i materiałów w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, ewentualny transport
aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenęusługi. Zamawiający nie ponosi kosztów tego
transportu.
,
Wykonawca oświadcza, że usługę wykona przez wykwalifikowanych pracowników posiadających
aktualne certyfikaty oraz uprawnienia zgodne z obowiązującymi odrębnymi przepisami o ile są
wymagane.
Wykonawca ponosi koszty dojazdu.
Wykonawca bierze odpowiedzialność za merytoryczną poprawność wykonanych testów.
Konsultacje w zakresie testów specjalistycznych — w ramach usługi.
9 Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
tym zakresie tj. z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej (Dz. U. 2013.1015) oraz ustawą — Prawo atomowe Dz.U. 2018 poz. 792
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie
a) warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz w Zapytaniu Ofertowym stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
b) wymogami wynikającymi
przepisów prawa.
10. Wykonawca
zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do ......................»
dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
11. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić
dwudniowym
Zamawiającego z przynajmniej
wyprzedzeniem o terminie wykonania usługi na numer telefonu 32 78 61 442 lub 509 727 779.
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Za wykonanie umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
ustalone w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazane w Specyfikacji zakupu
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera cenę za wykonaną usługę oraz wszystkie pozostałe koszty
związane z wykonaniem usługi, a w szczególności koszty transportu, cło, podatek VAT
i ubezpieczenie.
Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy nie może przekroczyć kwoty:

[4

zł

(słownie: Dwadzieścia.dwa tysiące. dwieście.dwadzieścia.szeŚĆ.Zł.............e...euo oe a ono ea ona

naciaa

)

w tym:

zł

[©

VAT .....

[©

OZ

%%

CO WYNOSI

...

ueeussuaaeaaszasaaazanenae

zł

*

)

)

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Podstawę
Zamawiającego prawidłowo wystawionej, zgodnie z umową, faktury VAT.
VAT
testów,
potwierdzające należyte
stanowią protokoły z wykonanych
wystawienia faktury
wykonanie całego zakresu będącego przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać na fakturze numer niniejszej umowy oraz numer zadania.
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy.
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l. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane
wyłącznie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad
wynikających z niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

$6

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przelać na osoby trzecie
jakichkolwiek obowiązków lub praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy.
2. Jakakolwiek czynność prawna powodująca zmianę wierzyciela z Wykonawcy na inny podmiot
wymaga również uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wzmiankę o zakazie cesji na każdej fakturze lub
rachunku wystawionych na podstawie niniejszej umowy.
1.

z

$7

Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku
realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

38

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
1.
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę wskazanych w
niniejszej umowie oraz osób wskazanych w niniejszej umowie do realizacji/kontaktu jest

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstąwie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) odbiorcami danych osobowych będą Podmioty, którymi Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż 6 lat od daty zawarcia umowy do czasu
wydania zgody na brakowanie dokumentacji postępowania przez Archiwum Państwowe.
f) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
g) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
h) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

|||
||

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowghie do art. 22 RODO;
j). osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do:
—
żądania usunięcia jej danych osobowych;
—
przenoszenia danych osobowych,
—
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
$ 10

Umowę sporządzono

w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po

1

dla każdej ze stron.

Załączniki do Umowy :
1.
Oferta sporządzona na podstwie Zaproszenie nr DAT/TG/T/273/2020
2. Zaproszenie nr DAT/TG/T/273/2020

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :
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