Numer sprawy ZP/90/2018
Załącznik Nr 2 do UMOWY
WZÓR ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY (dot. Pakietu nr 6***, 7***, 18***)
do postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/90/2018
- ZMIENIONY
§1
Przedmiot umowy
1. Strony zawarły umowę stanowiącą wynik postępowania ZP/90/2018, zwaną dalej umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu parowników*** / pomp*** w celu stosowania
produktów leczniczych, określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.
3. Wykonawca użycza Zamawiającemu parowniki, kompatybilne z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego.
***
4. Wykaz aparatów posiadanych przez Zamawiającego na dzień ogłoszenia postępowania, stanowi Załącznik nr
3 do umowy. ***
5. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić rodzaj i typ parownika z jego użytkownikiem. ***
6. Wykonawca zapewnia instalację, uruchomienie, instruktaż stanowiskowy w zakresie obsługi parowników*** /
pomp***, serwis i kalibrację zgodną z wymogami oraz ich odinstalowanie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju bądź ilości wymaganych do użyczenia parowników***
/ pomp*** na etapie realizacji umowy, jeżeli zajdzie taka konieczność. Informacja o ewentualnej
konieczności dostawy dodatkowych parowników*** / pomp***, wraz z terminem ich dostawy zostanie
przekazana Wykonawcy faxem na nr określony w §2 pkt 1. Zapisy §2-5 w zakresie dodatkowych
parowników*** / pomp*** stosuje się.
8. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu użyczenia ponad wynagrodzenie określone
w § 3 umowy o której mowa w ust. 1.
9. Wykonawca oświadcza, że może swobodnie dysponować użyczonymi parownikami*** / pompami*** i
sprzęt ten jest wolny od roszczeń osób trzecich.
10. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów użytkowania parowników*** / pomp*** – wszelkie koszty zostały
wliczone w cenę oferty.
§2
Warunki dostawy
1. Dostawa parowników*** / pomp***, wraz z wszelkim niezbędnym do prawidłowego użytkowania osprzętem,
wraz z ich instalacją, uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym nastąpi w terminie ustalonym
z Kierownikiem Apteki Szpitalnej. Zgłoszenie Zamawiającego zostanie przesłane Wykonawcy faxem na nr
…………………………… bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………, w sprawie
dot. zapisów Zamawiający może kontaktować się z Wykonawcą telefonicznie nr …………………………. Odbiór
parowników*** / pomp*** przez Zamawiającego zostanie potwierdzony protokołem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pełnej instrukcji obsługi parowników*** / pomp*** w języku
polskim wraz z dostawą.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich niezbędnych akcesoriów potrzebnych
do prawidłowego działania parowników*** / pomp***.
4. Wszystkie czynności związane z instalacją, kalibracją i serwisem będą dokonywane przez autoryzowany serwis
producenta parowników*** / pomp***.
§3
Serwis
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu obsługę serwisową wszystkich rodzajów uszkodzeń związanych
z eksploatacją parowników*** / pomp***.
2. W czasie trwania umowy Wykonawca zapewnia Zamawiającemu kalibrację i obowiązkowe przeglądy
techniczne w terminie zalecanym przez producenta wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego
dopuszczenie parowników*** / pomp*** do dalszego bezpiecznego użytkowania.
3. Kalibracja ma być dokonywana zgodnie z wymogami.
4. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy wszelkie wady i usterki niezwłocznie po ich wykryciu.
5. Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny na czas trwania umowy obejmujący naprawę zużytych
lub niesprawnych części.
6. Siedziba serwisu mieści się________________________________________ tel.__________ fax.__________
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy – doprowadzenia parownika*** / pompy*** do pełnej sprawności
lub wymiany parownika*** / pompy*** na sprawną, jeśli naprawa nie jest możliwa, w terminie 48 godzin
od zgłoszenia (zgłoszenia telefonicznego lub wysłanego faksem lub drogą elektroniczną).
8. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z parowników*** / pomp*** zgodnie z instrukcja obsługi
oraz do utrzymania ich w należytym stanie.
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§4
Kary umowne
1. W przypadku przekroczenia terminów o których w § 2 pkt 1 oraz w § 3 pkt 7 i/lub niewywiązania się ze
zobowiązań określonych w §1 pkt 7 Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości
0,5% wartości netto w PLN, która została określona w Formularzu Cenowym w zakresie Pakietu nr 6*** i/lub
7*** i/lub 18***.
§5
Inne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedłużenia czasu pracy pomp wraz z obsługą serwisową poza okres
obowiązywania umowy, aż do momentu zużycia zakupionych od Wykonawcy produktów z ostatniej dostawy.
2. Po zakończeniu umowy Zamawiający jest zobowiązany zwrócić parowniki*** / pompy*** w stanie nie
pogorszonym poza zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, co zostanie potwierdzone protokołem.
3. Odinstalowanie parowników*** / pomp*** zapewnia Wykonawca po zakończeniu umowy. Odinstalowanie
nastąpi w terminie wskazanym przez Kierownika Apteki Szpitalnej na podstawie zgłoszenia Zamawiającego
(zgłoszenia telefonicznego lub wysłanego faksem, droga elektroniczną, listem).
za Zamawiającego

za Wykonawcę

____________________________________

_________________________________

*** jeżeli dotyczy
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Załącznik Nr 3 do UMOWY

Pakiet nr 6 (***jeżeli dotyczy)

Aparaty do znieczulania, posiadane przez Zamawiającego
Lp.

Typ

Producent

1.

Primus – 3 szt.

Drager

2.

Excel 210 SE – 3 szt.

Datex-Ohmeda

3.

Aespire – 3 szt.

Datex-Ohmeda

4.

Aestiva 7900 – 1 szt.

Datex-Ohmeda

5.

Aestiva 7100 – 1 szt.

Datex-Ohmeda

6.

Maquet Flow-i C20 – 8 szt.

Maquet

7.

Penlon SP2 – 3 szt.

Penlon

8.

Wato Ex-55 – 2 szt.

Mindray

9.

Fabius Tiro – 1 szt.

Drager

Aparaty do krążenia pozaustrojowego (pompy),
posiadane przez Zamawiającego
Lp.

Typ

Producent

1.

Jostra HL20 – 1 szt.

Jostra

2.

Terumo (system one) - 1 szt.

Terumo

3.

Stockert S5 – 2 szt.

Sorin

Pakiet nr 7 (***jeżeli dotyczy)

Aparaty do znieczulania, posiadane przez Zamawiającego
Lp.

Typ

Producent

1.

Primus – 5 szt.

Drager

2.

Aespire – 3 szt.

Datex-Ohmeda

3.

Aestiva 7900 – 1 szt.

Datex-Ohmeda

4.

Aestiva 7100 – 1 szt.

Datex-Ohmeda

5.

Leon Plus – 1 szt.

Heinen +
Lowenstein

6.

Maquet Flow-i C20 – 1 szt

Maquet
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