Gliwice, …………………….
Dane oferenta
PRYZMAT Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 70/1
44-100 Gliwice
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13-12-2019 r., dot. projektu pn.:
„WND-RPSL.03.02.00-24-018A/19-002 (tytuł: Program zapobiegania ślepocie
z powodu AMD i cukrzycowego obrzęku plamki); planowanego do realizacji
w ramach Działania 3.2. RPO WSL 2014-2020 przedstawiamy wycenę:
Nazwa
urządzenia

Funduskamera
(nowa)

Parametry równoważne lub wyższe niż:

Ilość
sztuk
1
Urządzenie, zgodnie z wytycznymi, będzie
komplet
miało parametry jak to opisano poniżej,

Cena
netto

Cena
brutto

równoważne lub wyższe.
Kod CPV
CPV33100000-1
Urządzenia
medyczne
CPV33197000-7
Medyczne
urządzenie
komputerowe
CPV33111720-4
Urządzenie do
angiografii

Wyposażenie
-stolik o wysokości regulowanej
elektrycznie, na kółkach, z blatem pod
urządzenie
-urządzenie umożliwiające wykonanie:
*autofluorescencja
*angiografia fluoresceinowa
*podłączenie
do
drukarki
sieciowej
bezprzewodowo za pomocą sieci WiFi,
wykonanie kolorowej fotografii dna oka,
fotografii bezczerwiennej

W cenie urządzenia: załadunek, transport,
opakowanie, przesyłka, koszty
uruchomienia i montażu, koszty szkolenia
personelu bezpośredniego Kupującego.
Wszystkie ceny podano w PLN1.
Okres gwarancji: ………… lat2
Termin wykonania zamówienia: do …………………….. r.3
Miejsce wykonania/dostawy zamówienia: filia w
Śląskich 3.

Rybniku,

ul.

Powstańców

Ważność oferty: do 30.04.2019 r.
Wymagania odnośnie sprzętu
1. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie jednostki urządzenia posiadają certyfikat CE.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt na okres minimum 24
miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W okresie
gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do:
a. objęciem gwarancją i obsługą serwisową Sprzętu wraz z dostarczonym
wyposażeniem;
Jeśli nie PLN, proszę wskazać walutę.
Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia.
3 Najpóźniej 30.04.2019 r.
1
2
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b. zapewnienie wykonywania czynności serwisowych i gwarancyjnych przez
przedstawicieli autoryzowanego serwisu producenta Sprzętu lub w inny sposób
wymagany i akceptowany przez producenta;
c. zapewnienia przeglądów technicznych Sprzętu zgodnie z dokumentacją
producenta, dokonywanych w całości na koszt Wykonawcy, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym lub Uprawnionym przedstawicielem
oraz wystawiania – po każdym dokonanym przeglądzie – certyfikatu
dopuszczającego Sprzęt do eksploatacji oraz dokonywania stosownej
adnotacji w dokumentacji Urządzenia;
d. bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią
w działaniu Sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonych
Urządzeniach lub ich wadliwy montaż;
e. bezpłatnej wymiany reklamowanej części Urządzenia na nową (w przypadku
trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części Sprzętu) lub wymiany
całego Sprzętu (w przypadku pięciokrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej
części Urządzenia);
f. zapewnienia czasu reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii
w okresie gwarancyjnym – maksymalnie do 48h w dni robocze;
g. zapewnienia czasu naprawy od chwili zgłoszenia awarii do zwrotu
naprawionego sprzętu do miejsca dostawy (w przypadku naprawy w serwisie
Wykonawcy) wynoszącego maksymalnie 7 dni roboczych; w przypadku
konieczności dokonania naprawy poza granicami kraju lub sprowadzenia
części niezbędnej do naprawy, a niedostępnej w kraju czas ten –
po pisemnym powiadomieniu zamawiającego, zawierającym odpowiednie
uzasadnienie – ulega przedłużeniu o kolejne 7 dni roboczych; w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, jeżeli naprawa nie może być dokonana
w przedłużonym terminie, Zamawiający może przedłużyć Wykonawcy termin
do dokonania naprawy o czas niezbędny;
h. bezpłatnego zapewnienia – w przypadku, gdy okres niesprawności Sprzętu
przekracza 7 dni roboczych lub gdy naprawa Sprzętu przekracza 7 dni
roboczych – Sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych, niż określone
w niniejszej umowie oraz dostarczenia Sprzętu zastępczego w ciągu 24h w dni
robocze od dnia upływu 7 dniowego terminu na naprawę do miejsca, z
którego zostało zabrane uszkodzone urządzenie.;
i. potwierdzania wykonanych napraw Urządzeń kartą pracy serwisu podpisaną
przez Zamawiającego lub Uprawnionego przedstawiciela oraz dokonywania
stosownych adnotacji w dokumentacji Urządzenia
j. zapewnienia dostępności części zamiennych do Urządzeń minimum przez
okres udzielonej gwarancji na Urządzenia;
k. Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie świadczyć usługę serwisu w okresie
gwarancyjnym, w tym także dojazd serwisanta lub transport sprzętu do i z
serwisu.
l. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas
przestoju urządzenia.
m. Zgłoszenia awarii będą przez Wykonawcę przyjmowane:
mailem na adres: ……………………..;
faksem na numer: …………………......
3. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w przypadku:
a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% wartości umowy brutto;
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości umowy netto;
c. nieterminowej dostawy – w wysokości 0,1 % wartości umowy netto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
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d.

opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji –
w wysokości 0,4% wartości umowy netto za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia;
e. opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu jakiejkolwiek dokumentacji
wymienionej w ust. 2 c oraz 2 i niniejszej umowy – w wysokości 0,4 %
wartości umowy netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
f. Kary umowne Zamawiający będzie potrącał z wymagalnych należności
Wykonawcy, aż do ich całkowitej kompensacji.
4. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach
ogólnych.
5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Wykluczenia
Zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo lub
kapitałowo, tj. wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w i mieniu
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Określenie zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Umowa może być rozwiązana przez stronę w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy druga strona pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie
narusza warunki Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy.
2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej
Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających do dnia jej rozwiązania.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania,
w następujących przypadkach:
3.1 obniżenia ceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę – w takim
przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie obniżona
do poziomu nowych cen oferowanych przez Wykonawcę;
3.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług – w takim wypadku wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie obliczona z uwzględnieniem nowej
stawki VAT.
3.3 wydłużenia czasu dostawy z przyczyn niezależnych od zamawiającego lub
wykonawcy (po akceptacji Zamawiającego), np. z powodu opóźnienia
producenta, firmy logistycznej.
4. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, z wyjątkiem tej wskazanej w ust. 3 pkt 3.2
powyżej, która będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie
stosownych przepisów powszechnie obowiązujących, będzie wymagać aneksu
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą
mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których
wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania
Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez
Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać
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ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści,
w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność
osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności
do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury,
kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia
wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu
umowy.
6. Niezależnie
od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających
realizację. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany
weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe
dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy,
określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
7. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, którą należy rozumieć,
jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron,
uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas. Zdarzenie,
któremu nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności.
8. Strona, która zamierza żądać zwolnienia od odpowiedzialności z powodu siły
wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki,
o jej zajściu i ustaniu.
9. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą
się na nią.
10. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
11. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania polubownego rozstrzygnięcia
wszelkich sporów powstałych pomiędzy nimi, a wynikających z umowy
lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze
bezpośrednich negocjacji.
12. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej
umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane
przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się
do przedmiotu umowy.
Zamawiający

Wykonawca
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