Poznań, dnia 16 kwietnia 2020r.

Znak sprawy: NZOZ ARSMEDICAL2_ RPWP.01.05.02-30-0199/18-00

ZAPYTANIE OFERTOWE
JÓZEF KRAWCZYK NZOZ ARS MEDICAL OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH realizuje Projekt pt.:
„Zwiększenie zdolności usługowej NZOZ Ars Medical poprzez wprowadzenie nowych usług medycznych z zakresu
medycyny ogólnej i medycyny estetycznej” w ramach Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie
zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, określonymi w Szczególnych warunkach
realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu zgodnie z poniższą
specyfikacją:
1. Zamawiający:
JÓZEF KRAWCZYK NZOZ ARS MEDICAL OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (60613) przy ul. Michała Drzymały 15B/3, NIP: 668-166-91-95, REGON: 639687077.
2. Tryb udzielania zamówienia publicznego:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego. Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej
określone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Postępowanie zostało oznaczone znakiem NZOZ ARSMEDICAL2_ RPWP.01.05.02-30-0199/18-00 na jaki Oferenci winni się
powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
3. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa i montaż lasera CO2.
Kod CPV: 33169100-3 Lasery chirurgiczne
33128000-3 Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii

Lp.

Nazwa Sprzętu
laboratoryjnego

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka miary

Ilość

szt.

1

Typ lasera: Szklana rura laserowa CO2
Długość fali: 10.6 µm (10600nm)
Struktura trybu: TEM00
1

Laser CO2

Moc do tkanki (CW): 1 - 40 W
Moc szczytowa ultra pulsu: do 315 W
Czas trwania impulsu UP (Ultra Pulse): 90 – 900μs
Tryb pracy lasera: CW, UCW, Normal Pulse, Super Pulse,
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Ultra Pulse
Tryb Frakcjonujący:


Energia: 1-300 mJ



Wielkość Obszaru: 2x2-20x20 mm



Kształt: Kwadrat, Sześciokąt, Trójkąt, Okrąg



Wzór: Szereg, Siatka, Losowy



Głębia: Poziomy 1-5



Czas Powtórzenia: 0.5-2.5 sec, pojedynczy
(WYŁĄCZONY)



Nasycenie: Poziomy 1-23



Wielkość plamki 200µm

Wbudowane programy zabiegowe:


Ilość: 45 (w tym 1 do własnego zaprogramowania)



Specjalizacje: medycyna estetyczna, chirurgia,
stomatologia, laryngologia



Możliwość edycji programów zabiegowych

Możliwość zapisania często używanych ustawień: TAK, 10
pozycji dla każdego z 2 trybów głównych (frakcyjnego oraz
chirurgicznego)
Sposób prezentacji dostarczanej energii do tkanki w trybie
frakcyjnym: Energia w pojedynczym punkcie lub łączna
energia w całym obszarze skanera
Tryb chirurgiczny: 5 trybów pracy: tryb CW, tryb U.CW, tryb
NormalPulse, tryb SuperPulse, tryb UltraPulse
Głowice zabiegowe: 2 głowice chirurgiczne, skaner
frakcjonujący, 2 głowice ginekologiczne
Promień celujący: <5mW (dioda 650nm) regulowany
Ramię przegubowe: Ramię przegubowe wyważane
sprężynowo z 7 przegubami
Promień roboczy: 110cm +-2cm
Typ chłodzenia: Płyn chłodzący w obiegu zamkniętym
Wymagania zasilania wejściowego: 230VAC/50Hz +/- 10%
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 42cm x 48cm
x 118cm (bez ramienia) +-2cm
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Okres gwarancji na urządzenie: 24 m-ce

Ewakuator:
- Zasilanie: AC 230V 60Hz
- Moc elektryczna: 1300W
- Filtr: 3 warstwowy
- Wydajność filtra: do 2 tysięcy godzin pracy
- Obsługa: Włącznik nożny lub przycisk na obudowie
urządzenia
Podzespół chłodzenia tkanek
- Zasilanie: 230 V (+/-10%) 50Hz
- Maksymalny pobór mocy: 2300 VA
BEZPIECZEŃSTWO
- Klasa I
- Stopień B
- Bezpieczniki: 2 sztuki 630mA T (lub TT)
INNE
- Regulacja nadmuchu: 6 poziomów
- Interfejs użytkownika :kolorowy wyświetlacz 5,6” TFT
- Tryby pracy: ręczny lub automatyczny
- Długość przewodu roboczego: min. 1800 mm
WYPOSAŻENIE
- Przewód kriogeniczny ze złączem i końcówką wylotową
- Przewód z pomiarem temperatury skóry pacjenta.
- Pantograf: dwuprzegubowy z „gęsią szyją”

4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i złożą
oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
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,
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d)

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z
wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.

Sposób złożenia oferty:
1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w niniejszym zapytaniu
wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
4) Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania,
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
8) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku
komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści.
9) Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
10) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie
zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry należy
przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
11) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
12) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Oferenta wskazane w ofercie.

6.

Kompletna Oferta zawiera:
1) Ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1), która powinna zawierać:

2)
3)

7.



dane oferenta,



cenę netto oraz cenę brutto realizacji zadania,



termin realizacji zadania,



termin ważności oferty,



termin sporządzenia oferty,

 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz pieczątkę firmową.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2).
Parafowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 3 do oferty).

Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2020 r., do godz. 15.00
Rozpatrywane będą oferty:


dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: JÓZEF KRAWCZYK NZOZ ARS MEDICAL OŚRODEK
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH, ul. Kolska 28, 62-700 Turek. W tym wypadku Ofertę należy umieścić w
zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: JÓZEF KRAWCZYK NZOZ
ARS MEDICAL OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH, ul. Kolska 28, 62-700 Turek, z dopiskiem:
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: NZOZ ARSMEDICAL2_ RPWP.01.05.02-30-0199/18-00. Nie
otwierać przed dniem otwarcia ofert lub

4



przysłane pocztą elektroniczną na adres biuro@arsmedical.pl w tym przypadku, w temacie korespondencji należy
powołać się na znak sprawy: NZOZ ARSMEDICAL2_ RPWP.01.05.02-30-0199/18-00.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,
niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.04.2020r. o godz. 16:00 w NZOZ ARS MEDICAL OŚRODEK
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH, ul. Kolska 28, 62-700 Turek. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich
wykonawców ubiegających się o zamówienie.
8. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą to dzień 30.04.2020 roku.
9. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności warunki techniczne opisane w
niniejszym zapytaniu ofertowym określające minimalny zakres techniczny jaki powinny spełniać przewidziany do zakupu laser CO2.
Oferta nie spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu.
Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie stosować będzie kryterium ceny.
Cena oferty – 90%
Okres gwarancji – 10%
10. Określenie sposobu oceny ofert
Kryteria formalne. Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie
oparty o:


Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania



Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania oraz w Załącznikach do
Zapytania ofertowego



Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 zapytania.

Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe:
1.

Cena: 90% (90 pkt)

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny
badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i
spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta.


Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.



Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.



Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej
konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.



Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu
Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X=
x 90 (waga kryterium)
Cb


gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)



Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert



Cb – cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 90 punktów.
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2.

Gwarancja: 10% (10 pkt)

W kryterium gwarancja ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującej zasady: liczba miesięcy gwarancji na dostarczane
urządzenie, którego dotyczy oferta:
- poniżej 24 miesięcy – 0 punktów
- 24 miesiące – 5 punktów
- 36 miesięcy – 10 punktów
W przypadku podania przez oferenta okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji
36 miesięcy.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 10 punktów.
Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:
Lp.
1.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

Kryterium 1 – Cena

90

2.
Kryterium 2 – Gwarancja
SUMA

10
100
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Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent zobowiąże się
do sprzedaży, dostawy i montażu przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości Zamawiającego do
odbioru przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż do dnia 30.04.2020 roku.
Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób
wyliczenia punktacji:
Zamówienie = X + Y
Wyniki postępowania będą opublikowane w Bazie konkurencyjności wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za
pośrednictwem strony internetowej.
11. Termin realizacji umowy
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent zobowiąże się
do sprzedaży, dostawy i montażu przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 roku.
12. Pozostałe postanowienia
Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego
podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia)
postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego
zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania.
Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Zamawiający wybiera
najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu
ofertowym.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr Józef Krawczyk, e-mail: biuro@arsmedical.pl
Pytania proszę kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres.
Z poważaniem
dr Józef Krawczyk
NZOZ ARS MEDICAL OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH
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Załącznik Nr 1

………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

JÓZEF KRAWCZYK NZOZ ARS MEDICAL OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH
USŁUG MEDYCZNYCH
60-613 Poznań, ul. Michała Drzymały 15B/3
FORMULARZ OFERTOWY
NZOZ ARSMEDICAL2_ RPWP.01.05.02-30-0199/18-00

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego – zakup, dostawa i montaż
lasera CO2, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia 16.04.2020 roku,
oznaczone znakiem NZOZ ARSMEDICAL2_ RPWP.01.05.02-30-0199/18-00, na następujących warunkach cenowych:
Cena brutto: ………………........................................ zł
(słownie złotych: .........................................................................................................................)
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
NIP
REGON
Nr KRS (Krajowy Rejestr
Sądowy) lub Nr CEiDG
(Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności
Gospodarczej)
Dane Osoby Kontaktowej:
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Adres e-mail
Telefon
Fax
Parametry oferty:
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Data przygotowania oferty:
Okres ważności oferty do dnia:

30.04.2020 roku

Określenie przedmiotu oferty (zakres i opis):
Oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia o
następujących
parametrach, zgodnie z
opisem przedmiotu
zamówienia:

Parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia

Nazwa Sprzętu

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

TAK/NIE (Uwaga! Należy
wypełnić każde pole)

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:
Cena netto (PLN):
Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę netto
SUMA:
Kwota podatku od towarów i usług VAT:
SUMA podatku VAT:
Cena brutto (PLN):
Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę
brutto SUMA:
Termin realizacji: nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 30.04.2020 roku.

Oświadczenia Oferenta:
1. Oświadczamy, że składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu Ofertowym oraz
Załącznikach.
2. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz
Załącznikach.
3. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.
4. Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.
5. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia najdalej w terminie do dnia
……………………………. roku.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy – stanowiące Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia nie zostały prawomocnie
skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
10. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dołączonej umowie.
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko

dr Józef Krawczyk
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Adres:
Telefon
Adres e-mail:

ul. Kolska 28, 62-700 Turek
601945074
biuro@arsmedical.pl

Dane dotyczące oferty:
1. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione*.
(*niepotrzebne skreślić)
2. Oferta zawiera ……….. stron.
3. Do oferty załączamy następujące dokumenty*:
1) Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - stanowiące załącznik nr 2
2) Zaparafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 3
3) Zaparafowany wzór protokołu odbioru – stanowiący załącznik nr 4
4) Inne (jakie?) ……………………………………………….
*Niepotrzebne skreślić, dostosować nazewnictwo
Imię i Nazwisko osoby
upoważnionej do złożenia oferty
Stanowisko służbowe

…………………………………
Data

……………………………………………………
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 2

………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
Znak sprawy:
NZOZ ARSMEDICAL2_
RPWP.01.05.02-30-0199/18-00

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego
określonego w Zapytaniu ofertowym z dnia 16.04.2020 roku, oznaczonego znakiem NZOZ
ARSMEDICAL2_RPWP.01.05.02-30-0199/18-00, oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązany(i) kapitałowo ani
osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

…………………………………

……………………………………………………

Data

podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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UMOWA
zawarta w dniu …………2020 r. pomiędzy:
……………………………………………………………….
reprezentowaną przez……………………………….
zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”
a
JÓZEF KRAWCZYK NZOZ ARS MEDICAL OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu
(60-613 Poznań) przy ul. Michała Drzymały 15B/3, wpisaną do CEIDG, NIP 668-166-91-95, REGON 639687077,
reprezentowaną przez Józef Krawczyk, Właściciel
zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego, została
zawarta umowa o następującej treści:

1.
2.

3.

1.

2.

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i montaż aparatu lasera CO2, zwanego dalej” Urządzeniem”.
W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:
a. rozładunku, instalacji i uruchomienia Urządzenia,
b. przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzenia,
c. realizacji wobec Zamawiającego procesu ustawicznego szkolenia specjalistycznego w zakresie zastosowań technik
laserowych w medycynie ogólnej i estetycznej przez czas obowiązywania gwarancji. Powyższy proces winien
posiadać :
- szkolenie inicjujące i związane z instalacją Przedmiotu umowy,
- co najmniej 2 (słownie - dwa) szkolenia specjalistyczne w roku z zastosowań technik laserowych w medycynie ogólnej i
estetycznej wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30.04.2020 roku.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że wymienione w §1 ust. 1 powyżej Urządzenie jest nowe i nie jest objęte żadnym postępowaniem
sądowym i roszczeniowym, jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zastawu ani też umowy
przewłaszczenia oraz że ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne, jawne i ukryte oraz rękojmię za wady
fizyczne.
Wykonawca oświadcza również, że Urządzenie:
A. posiada stosowane atesty i certyfikaty,
B. spełnia wymagania określone w obowiązujących dla Przedmiotu umowy odpowiednich przepisach prawa
polskiego i unijnego,
C. zostanie wykonane i zainstalowane zgodnie z wymogami BHP,
D. zapewni poprawność merytoryczną oraz najwyższą jakość wykonania Przedmiotu umowy,
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1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

§ 3.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a. wykonania wszystkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i należytą
starannością,
b. usuwania stwierdzonych wad w okresie gwarancji i rękojmi,
c. terminowej realizacji Przedmiotu umowy,
d. stosowania się, w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy do uzasadnionych sugestii lub żądań Zamawiającego, o
ile ich spełnienie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, zasad sztuki lub technologii,
dodatkowych nieprzewidzianych kosztów,
e. niezwłocznego informowania Zamawiającego o niemożności zastosowania się do jego sugestii lub żądań, z
jednoczesnym podaniem przyczyny,
Osobami wyznaczonymi do kontaktów i podpisania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy są:
……….………………………………….
Osobą wyznaczoną do kontaktów i podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest: dr Józef Krawczyk
Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się do współdziałania i podejmowania odpowiednich starań w celu uniknięcia
przeszkód w realizacji Umowy.
Strony zgodnie postanawiają, że:
a. pracownicy Wykonawcy w trakcie uruchamiania Urządzenia mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych
przez Zamawiającego,
b. pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego
przepisów BHP, p.poż., ochrony środowiska, zarządzeń i zasad organizacyjnych obowiązujących na terenie zakładu
Zamawiającego.
§ 4.
Wynagrodzenie za należyte i terminowe zrealizowanie całości Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy zostało
ustalone w wyniku przedstawionej przez Wykonawcę oferty w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w
trybie zapytania ofertowego na kwotę ……………. netto (słownie: …………………. złotych). Kwota ta zostanie podwyższona o
należny podatek od towarów i usług VAT.
Oferta jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 1.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku ………………….., o
numerze: ………………………, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, zawierającą określenie cech
indywidualnych Przedmiotu umowy oraz spełniającą niezbędne wymogi formalne obowiązujące w dniu jej wystawienia.
Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po odbiorze Przedmiotu Umowy bez wad,
zgodnie z § 5 poniżej.
§ 5.
Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego po zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy
określonym w § 1 ust. 1 i 2 umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru Przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych przed dniem
odbioru.
Jeśli w trakcie czynności odbiorowych stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady lub usterki Urządzenia albo
niezgodności Urządzenia z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej, które uniemożliwiają jego bezpieczną i zgodną
z prawem eksploatację, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru. Czynność ponownego odbioru Przedmiotu Umowy
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie.
Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych usunąć wady lub usterki lub niezgodności w
dostarczonym Urządzeniu wskazane przez Zamawiającego i zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia audytu
potwierdzającego fakt naprawy.
Wady nieistotne umożliwiające bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację Urządzenia nie mogą być podstawą odmowy
dokonania odbioru.
Odbiór nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy.
Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy karty gwarancyjne na dostarczone Urządzenie.
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4.
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1.
2.

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.

§ 6.
Wykonawca udziela na dostarczone Urządzenie …….. miesięcznej gwarancji, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia
mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania oraz w wypadku nieprzestrzegania reguł eksploatacji określonych w
instrukcji obsługi.
W ramach udzielonej gwarancji na Urządzenie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego serwisowania Urządzenia oraz
przeglądu technicznego zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do naprawy w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia wystąpienia
awarii/wady przez Zamawiającego. Przez podjęcie działań prowadzących do naprawy urządzenia, Zamawiający rozumie
działanie Wykonawcy pozwalające minimum na ustalenie przyczyny awarii/wady, tj. przyjazd serwisanta lub też konsultacja
telefoniczna/faksowa pozwalająca na stwierdzenie przyczyny awarii/wady).
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania naprawy Urządzenia, jednak nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/awarii.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania zgłoszonych wad, usterek i niedoróbek Urządzenia.
W przypadku odmowy wykonania lub niewłaściwego lub nieterminowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
gwarancyjnych, Zamawiającemu jest uprawniony do zlecenia ich realizacji podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 7.
Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii Urządzenia mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie lub pocztą
elektroniczną: adres: ___________________ nr tel. __________________ adres email: _____________
Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza Zamawiającemu mailem, na adres biuro@arsmedical.pl fakt
jego otrzymania.
§ 8.
W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w §1 ust. 3 Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1
powyżej za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego w §1 ust. 3 powyżej.
W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi Urządzenia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 powyżej za każdy
dzień przekroczenia terminu.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona Umowy w terminie Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia Umowy bez
obowiązku zapłaty odstępnego. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy najpóźniej do dnia
30.06.2020 roku.
Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do żądania naprawienia
szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w zakresie, w jakim szkoda ta przekracza wysokość kary umownej.
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie wyłącza możliwości dochodzenia zastrzeżonych kar umownych, o których
mowa w ust. 2 i 3 powyżej.
§ 9.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za opóźnienia lub niewykonanie Przedmiotu Umowy z
powodu siły wyższej.
Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym zawiadomić druga stronę Umowy. Jeżeli
przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 dni, strony podejmą decyzję, co do celowości dalszej realizacji Umowy.
§ 10.
Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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3.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 4
Protokół odbioru przedmiotu umowy zawartej w dniu ………………. 2020 r.
Sporządzony dnia …………………… 2020 r. w Poznaniu, pomiędzy:
NZOZ ARSMEDICAL2_ RPWP.01.05.02-30-0199/18-00
JÓZEF KRAWCZYK ARS MEDICAL OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH
a
………………………………………………………………………………..
Zakres wykonania zamówienia obejmował:
Lp.

Nazwa Sprzętu

1

Laser CO2

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

szt.

1

Data dostawy przedmiotu zamówienia: ……………………………..
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ………………………………………………………………
WYKONAWCY – ……………………………………………………………………
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………………………….

……………………………………
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