Nr sprawy 03/2018

Gorlice 03.01.2018 r.

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art..4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579). oraz Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień
na:
dostawę trenażera laparoskopowego
I - Nazwa oraz adres zamawiającego
Zamawiający : Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza ul. Węgierska 21 38-300 Gorlice
Adres do korespondencji: j.w.
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7.00 - 14.35
Telefon: 0-18/ 35-53-317
Faks : 18 35 53 307 e-mail: bzp@ szpital.gorlice.pl
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: dostawę trenażera laparoskopowego wraz z kompletem
wkładów treningowych wielokrotnego użytku.
II - Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfikacja głównych wymagań:
Zaawansowany trenażer laparoskopowy z komputerową oceną parametrów wraz z oprogramowaniem,
Szczegółowy opis parametrów technicznych wymaganych stanowi załącznik nr 3 do IWUZ.
Okres gwarancji: 24 miesiące.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych IWUZ
3. Termin wykonania zamówienia – 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
4. Wykonawca jest związany z ofertą 20 dni.
5. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wzór formularza stanowi
załącznik nr 1do niniejszych IWUZ ;
Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo przed ostatecznym
wyborem oferty ma obowiązek przesłać pocztą elektroniczną lub w przypadku braku takich
możliwości innym środkiem komunikacji następujące dokumenty w terminie do 3 dni od
powiadomienia Zamawiającego:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, – oryginał lub kserokopia poświadczona przez wykonawcę.
- Foldery z opisem sprzętu celem potwierdzenia wymaganych parmetrów.
Postępowanie prowadzone w języku polskim.
IV - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
V - Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest: Kierownik Sekcji Umów, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. 18 3553-317, e-mail: bzp@ szpital.gorlice.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert.

VI - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub Biurze zamówień
publicznych lub przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 10.01.2018r. do godziny 10.00
2. Ofertę przesyłaną pisemie należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Koperta
powinna być zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do
możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
3.
Koperta powinna być oznaczona następująco:
• „Oferta na.: dostawę trenażera laparoskopowego.
• „UWAGA: Nie otwierać przed 10.01.2018 godz. 1010 „
• Nazwa i adres Wykonawcy – w lewym górnym rogu koperty.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedwczesne otwarcie.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej – skan PDF na adres:
bzp@szpital.gorlice.pl w wymienionym terminie. Oferty przesłane elektronicznie biora udział w
otwarciu na tych samych zasadach jak oferty przesłane pocztą lub doręczone osobiście w formie
papierowej.
4. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych, bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, w
Biurze Zamówień Publicznych ( adres j.w.).
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
- Otwarcie ofert jest jawne.
VII - Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik nr 1 ) należy przedstawić cenę netto i brutto
przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych oraz słownie.
3. Cena zawierać ma wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
VIII - Kryteria oceny ofert
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA – 100% minimalizacja,
IX - Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym i wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
XX - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłoczne wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr2) , określającej warunki wykonania zamówienia.
Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w
projekcie.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (protest,
odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art.4
pkt.8
Załączniki do IWUZ
załącznik nr 1 Formularz cenowo-ofertowy
załącznik nr 2 Projekt umowy
załącznik nr 3 Parametry techniczne

ZATWIERDZAM:
DYREKTOR
Mgr inż. Marian Świerz

Załącznik nr 1 do IWUZ

Pieczęć wykonawcy lub pełna nazwa

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
1. Nawiązując do ogłoszenia/ zapytania ofertowego na dostawę trenażera laparoskopowego
z wyposażeniem zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia oferujemy
realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:
Cena netto: .........................................zł. brutto: .......................................zł.
Słownie brutto:
........................................................................................................złotych w tym .........% VAT
Typ, model urządzenia: ………………………………………………………………………….
Producent: ………………………………………………………………………………………..
Koszt wymiany kompletu wkładów treningowych – 7 szt.: ……………………………………
Oferowany termin gwarancji na urządzenie: ………………….. /min. 24 m-ce/
Nazwa i adres firmy realizującej serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: ………………………..
……………………………………………………………………………………………………
2. Oświadczamy że, dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu
umowy, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3. Oświadczamy że przedmiot zamówienia wykonamy z dobrą praktyką, wiedzą techniczną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz z należytą starannością.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą w terminie 20 dni od składania
ofert.
5. Oświadczamy, że posiadamy: uprawnienia, niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał
techniczny, - wymagane do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w
określonym asortymencie i czasie.
6. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy,
które akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Dane wykonawcy:
Numer telefonu: ........................................
Nazwisko i imię osoby wyznaczonej do kontaktów:
....................................................................
Numer faxu: ..............................................
Adres e-mail: .............................................
Numer konta bankowego:
................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.................................................
(pieczęć podpis, data)

Załącznik nr 2 do IWUZ

Istotne postanowienia umowy Nr 03/18
na zamówienie publiczne o wartości pon. 30.000Euro
Zawarta w dniu .....01.2018 r. w Gorlicach pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21
38-300 Gorlice,
NIP 738-17-94-844, Regon 000308614, Nr KRS 0000015952
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
.......................................
a:
...............................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Sąd Rejonowy .............pod numerem
KRS .............., NIP ........, Regon ......., wartość kapitału Spółki .......... zł
zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez:
................................................
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest dostawa trenażera laparoskopowego model …….. z wyposażeniem
i kompletem wkładów treningowych wielorazowego użytku oraz uruchomieniem systemu i
przeszkoleniem personelu w zakresie jego bieżącej obsługi, nadzoru, konserwacji, przeglądów zgodnie
z ofertą przetargową z dnia ....01.2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
§ 2.
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru własnym środkiem transportu na koszt i ryzyko
Dostawcy do Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, w terminie do
4 tygodni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Po dostarczeniu urządzeń i uruchomieniu sprzętu Dostawca dokona przeszkolenia pracowników
medycznych obsługujących dostarczone urządzenia i system, pracowników technicznych w zakresie
bieżącej konserwacji oraz przekaże komplet instrukcji obsługi i opis techniczny w języku polskim.
§ 3.
1.Umowa obowiązuje od dnia ….01.2018 r. do dnia …...2018 r.
2.Umowa wygasa z chwilą realizacji wszystkich dostaw i usług określonych w par. 2, lub zakończenia
okresu na który została zawarta.
§ 4.
1. Dostawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego urządzenie jest urządzeniem
fabrycznie nowym, dobrej jakości, spełnia wszystkie normy PN, oraz jest zgodne z zamówieniem
Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia braków Dostawca zobowiązuje się uzupełnić braki w terminie 7 dni od
chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe towaru na zasadach
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę o ujawnionych wadach towaru w ciągu 7 dni
od daty ich ujawnienia.
5. Dostawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego, a w przypadku uznania reklamacji za zasadną do wymiany towaru w ciągu 7 dni licząc
od daty uznania reklamacji.
6. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie określonym w par. 4, ust. 5 umowy i nie
dokonania wymiany towaru na wolny od wad, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania
dodatkowego terminu do wymiany towaru.
§ 5.
1. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową wynosi: .........zł brutto, (słownie brutto: .......zł ).
2. Strony umowy ustalają niezmienność ceny przez cały okres realizacji zamówienia .
3. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
§ 6.
1. Na dostarczone urządzenie Dostawca udziela ……… miesięcznej gwarancji / min. 24 m-ce/.

2.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń, a także
elementów wyposażenia podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie treningów.
3. Czas reakcji serwisu nie dłużej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki.
4. Czas naprawy max. 7 dni roboczych , z wyjątkiem sytuacji wymagającej wymiany uszkodzonego
zespołu na nowy.
5. Dostawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego podzespoóu lub elementu
wyposażenia na nowe, wolne od wad w przypadku trzech napraw tego samego podzespołu lub
trzykrotnej jego wymiany.
6. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu
rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
7. Po okresie gwarancji Dostawca zapewnia możliwość serwisu pogwarancyjnego realizowanego przez
punkty serwisowe wskazane przez Dostawcę, oraz gwarantuje dostępność części zamiennych przez
okres minimum 8 lat licząc od daty dostawy urządzenia.
§7
Kary umowne:
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
1. Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Dostawca,
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za dostawy, od których realizacji odstąpił, z terminem
płatności 30 dni od daty odstąpienia od umowy,
2. Opóźnienia w realizacji dostawy urządzenia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy
dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej dostawy,
3. Za dostarczenie niezgodnego z § 1 przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wartości partii
towaru za każdy dzień opóźnienia w wymianie towaru, chyba że Dostawca w porozumieniu
z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni
roboczych.
4. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 10% wartości zawartej umowy.
5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych.
§ 8.
W razie opóźnienia w zapłacie Dostawca może naliczyć ustawowe odsetki.
§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
na drodze wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne poddane będą rozstrzygnięciu sądów
właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron umowy.
Dostawca:

Zamawiający:

Załącznik nr 3. Parametry techniczne trenażera laparoskopowego.
Wymagane parametry:
a) Zaawansowany trenażer laparoskopowy z komputerową oceną parametrów wraz z oprogramowaniem,
b) Urządzenie posiada nieprzezierne, zamykane pole robocze uniemożliwiające szkolącemu się
bezpośrednią obserwację wykonywanych czynności oraz dostęp światła z zewnątrz,
c) Urządzenie posiada minimum 6 wpustów narzędziowych (symulowanych trokarów) (minimum 3 dla
lewej i 3 dla prawej ręki trenującego),
d) Urządzenie na podstawie jezdnej z blatem roboczym. Możliwość elektrycznej regulacji wysokości
blatu roboczego.
e) Urządzenie posiada możliwość wymiany wkładów treningowych,
f) Urządzenie jest wyposażone w ruchomą kamerę (przegub kulowy) o rozdzielczości minimum HD
(1920x1080) z możliwością jej fiksacji w zadanej pozycji,
g) Urządzenie jest dostarczane wraz z dedykowanymi narzędziami odpowiadającymi funkcją
standardowym narzędziom laparoskopowym w tym minimum dysektor, nożyczki, grasper oraz imadło,
h) Urządzenie jest dostarczane z komputerem „all in one” z ekranem dotykowym, komputer umieszczony
na podstawie jezdnej trenażera,
i) Urządzenie jest wyposażone w czujniki umożliwiające pomiar minimum następujących parametrów dla
każdego z używanych narzędzi: procent czasu w którym narzędzie pozostaje w polu widzenia, dystans
przebyty przez końcówkę narzędzia, prędkość poruszania narzędzia, liczba i prędkość zaciśnięcia szczęk
narzędzia,
j) Urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie analizujące parametry pracy narzędzi i generujące
raport. W raporcie muszą być ujęte minimum wymienione w punkcie 7 parametry osobno dla każdej ręki
oraz całkowity czas ćwiczenia i ocenę jakości względem wartości referencyjnej,
k) Oprogramowanie umożliwia tworzenie kont użytkowników z ich własną historią treningów,
l) Oprogramowanie zapewnia możliwość zapisania historii treningów celem generowania trendów
(krzywych uczenia) dla poszczególnych szkolących się,
m) Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia własnych modułów treningowych,
n) Oprogramowanie posiada minimum polską i angielską wersję językową,
o) Urządzenia muszą mieć możliwość pracy w systemie wielostanowiskowym, umożliwiającym
demonstrowanie ćwiczeń oraz podgląd stanowisk uczestników zajęć.
Wyposażenie: komplet wkładów treningowych wielokrotnego użytku.

