










  

  

 

Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego 

(wzór formularza ofertowego) 

…………………………………………………… 
 (pełna nazwa/firma) 

…………………………………………………… 
 (adres) 

…………………………………………………… 
 (NIP/PESEL) 

…………………………………………………… 
 (KRS/CEIDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko)  

…………………………………………………… 
(stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

…………………………………..   
                                                                                                                                     miejscowość i data 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej”.  
przedstawiam ofertę dotyczącą przedmiotu postępowania.  
 
1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

 
................................ zł., słownie ........................................................................zł...../100 
 
 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego  oraz 
wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, a także  
z modyfikacjami / wyjaśnieniami zamieszczanymi na wskazanej stronie internetowej Zamawiającego w toku 
zapytania ofertowego. 
 
2. Cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy   

z tytułu realizacji zamówienia. 
 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 
oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do 
realizacji zamówienia na warunkach zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym.  



  

  

 

 
5. Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez zamawiającego ogólne warunki umowy – załącznik 

nr 5 do zapytania ofertowego. 
 

6. Adres mailowy wykonawcy do korespondencji …………………………………………………..…… 
 

7. Oświadczam też, że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą. 
 

  



  

  

 

 
                                                                                                          Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

Zapoznałam/em się z treścią zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki  w nim 
zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy. Oświadczam też  
że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Miejscowość i data  Imię i nazwisko Wykonawcy  Podpis Wykonawcy 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru oferty  
i ogłoszenia wyników (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 poz. 1000) 

 

 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Miejscowość i data  Imię i nazwisko Wykonawcy  Podpis Wykonawcy  

   

 



Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 
L.p. Parametr  

I APARAT DO TERAPII WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ  Podać 

1. 
Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane 
i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym 
pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta  

 

2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020  

3. 
Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem
i stężeniem tlenu  

4. Wyświetlane informacje w języku polskim  
5. 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stopni C  

6. 
2 tryby ustawień przepływów: dla dzieci od 2-25 l/min oraz dla dorosłych 
od 10-60 l/min 

 

7. Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 %.  
8. Zintegrowane mieszanie tlenu  
9. Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy  

10. 
Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt 
niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra 
powietrza ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim.  

 

11. Przycisk wyciszania alarmu  

12. 

Masa aparatu 2,2 kg  (masa aparatu łącznie z akcesoriami  3,4 kg). Urządzenie 
dostarczane w torbie z akcesoriami: dodatkowe 2 filtry powietrza, przyłącze tlenowe, 
rura do dezynfekcji teminczej, gąbeczki do czyszenia, pokrowce zabezpieczające,
dwie instrukcje obsługi papierowa i zawieszka ze skróconą (graficzną) obługi. 

 

13. Wymiary urządzenia: 29,5 cm x 17 cm x 17,5 cm  
14. Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.2 A (2.4 A max) / 220-240 V ~ 1.8 A (2.0 A max)  

15. 
Wbudowany generator przepływu nie wymagajacy podłączenia do sprężonego 
powietrza 

 

   
 

II DEZYNFEKCJA  

1 
Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu urządzenie po każdorazowym 
uruchomieniu 

 

2. 
Czas dezynfekcji 55 min w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87 st.C. 
Temeratura rejestrowana w urządzeniu z dwóch niezależnych czujników przez cały 
czas trwania procesu 

 

3. 
Zwalidowany na poziomie wysokim system do dezynfekcji termicznej, akredytowany 
przez niezależne labolatorium zgodnie z ISO-17025, zawierający wielorazową rurę do 
dezynfekcji. 

 

 
III STATYW MEDYCZNY  
1. 1 uchwyt mocujący o nośności min. < 8 kg,  
2. 1 uchwyt mocujący min. < 40 kg,  

3. 
Statyw zakończony uchwytem o nośności min. < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na 
kroplówki i mocowanie układu oddechowego.  

 
IV PODSTAWA DO MOCOWANIA NA STOJAKU  

 
V KOSZYK NA AKCESORIA  

 
VI INNE  
1. Instrukcja obsługi w języku polskim   
2. Broszura z listą parametrów technicznych producenta potwierdzający wszystkie  



Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego 

wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego  

3. 

Montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenia (także online) personelu z zakresu 
obsługi i eksploatacji oferowanego urządzenia dobywać się będą w siedzibie 
Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminów. Szkolenia zakończone 
protokołem.  

 

 
VII Serwis  

1. 
Brak konieczności przeprowadzania przeglądów serwisowych, zgodny z instrukcją 
techniczną producenta. 

 

2.  Gwarancja 24 miesiące  
 

VIII DODATKOWE AKCESORIA  

1. 
Przepływomierz tlenu 70L/min, mocowany do statywu z przewodem tlenowym 
z wtykiem typu AGA  

 

2. 
Zestaw startowy zawierający rurę i komorę, kaniulę donosową (rozmiar S,M,L) oraz 
bezpośrednie złącze do tracheostomii 

 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego                                                           FORMULARZ CENOWY 
 
 
Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................ 

 
Dostawa urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej 

Lp. 

 

 

Asortyment - zgodnie z opisem stano-

wiącym Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego 

 

j.m. Ilość Cena 

jedn. 

netto 

za j.m. 

Wartość 

netto 

Wartość  

brutto 

VAT 

(%) 

Producent, 

nazwa 

handlowa 

 lub nr katalogowy 

1 Urządzenie do tlenoterapii 

wysokotlenowej 

    

Szt. 20      

2 Przepływomierz tlenu medycznego z 

przewodem tlenowym i wtykiem typu 

AGA 

Szt. 20      

3 Zestaw startowy zawierający rurę i 

komorę, kaniulę donosową (rozmiar 

S,M,L) oraz bezpośrednie złącze do 

tracheostomii 

Szt. 20      

 

 

 

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych 



 

 

Cena ogółem, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych 

 

 

...............  .................................................................................... 

data   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 
U M O W A  Nr  P/………./21 
zawarta w dniu ……………… 

w rezultacie dokonania wyboru oferty na podstawie zapytania ofertowego 

na dostawę urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej 
 
pomiędzy:  
……………………………………………..….., KRS: …….., NIP: ………., REGON: …………… 

reprezentowaną/reprezentowanym  przez …………………………………………………………….. 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”  
 

a 

 
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez 
Macieja Hoppe – Dyrektora uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,  
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
 

§ 1  
Przedmiot  umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych 20 urządzeń do tlenoterapii 

wysokotlenowej, opisanych w Zestawieniu parametrów technicznych stanowiącym  Załącznik   
Nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej urządzeniami. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne  
do realizacji niniejszej umowy, niezbędną wiedzę, umiejętności, oraz uprawnienia zgodnie  
z wymaganiami prawnymi w zakresie  przedmiotu umowy, a także konieczne doświadczenie  
w realizacji tego typu przedmiotu umowy. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) dostawy urządzeń do siedziby Zamawiającego - Regionalny Szpital Specjalistyczny  

im. dr. Wł. Biegańskiego,  ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz oraz ich rozładunku  
i wniesienia w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego; 

2) instalacji  urządzeń, obejmującej montaż wszystkich elementów wyposażenia urządzeń, które 
wymagają montażu/złożenia oraz podłączenie urządzeń do niezbędnych dla ich działania 
instalacji 

3) uruchomienia urządzeń oraz dokonania wszystkich innych niezbędnych czynności, których 
wymagają  ich właściwości 

4)  przeprowadzenia szkolenia (w siedzibie Zamawiającego bądź online) z zakresu obsługi 
 i eksploatacji urządzeń, w terminie  do 14 dni od dnia dostarczenia urządzeń, 
potwierdzonego stosownym protokołem (konkretny termin i formę szkolenia Wykonawca  
uzgodni z Zamawiającym). 



5)   dostarczenia wraz z urządzeniami w dniu dostawy instrukcji obsługi urządzeń w języku 
polskim w wersji papierowej, jak również na wniosek Zamawiającego w wersji 
elektronicznej. 

6)   dostarczenia  wraz z  urządzeniami w dniu dostawy broszury  zawierającej listę parametrów 
technicznych producenta urządzeń potwierdzającą wszystkie parametry  wymagane przez 
Zamawiającego 

7)    udzielenia gwarancji oraz rękojmi  za wady fizyczne urządzeń na warunkach określonych  
w niniejszej umowie 

8)    zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres wskazany w umowie. 
9)    przeprowadzenia przeglądów serwisowych, zgodnie z instrukcją techniczną producenta 

(jeżeli dotyczy) 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej  
umowy oraz złożoną ofertą  z dnia……………………., która  stanowi załącznik nr …………….. 
do umowy. W przypadku rozbieżności w zapisach pomiędzy zapisami niniejszej umowy,  
a zapisami oferty Wykonawcy, pierwszeństwo mają  postanowienia niniejszej umowy 

5. Urządzenia muszą  posiadać znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – zgłoszony w Polsce  
w rejestrze wyrobów medycznych. Wymóg odnosi się do całego urządzenia, a nie do  jego części 
składowych.  

6. Dostarczone  urządzenia powinny  być fabrycznie nowe, bez znamion użytkowania oraz 
pełnowartościowe, kompletne, pierwszej kategorii. Ponadto powinny spełniać wymagania 
jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta urządzenia oraz 
gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 

 
§ 2 

Termin i warunki dostawy 
 

1. Strony ustalają, iż  dostarczenie urządzeń Zamawiającemu oraz wykonanie wszelkich innych 
czynności  objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej 
umowy chyba, że w umowie  przewidziany został dłuższy termin na wykonanie przez 
Wykonawcę określonych czynności objętych przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko zapewnia transport, rozładunek 
i wniesienie urządzeń w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego oraz zainstalowanie i uruchomienie urządzeń w miejscu 
wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby osób, wielkości środka transportu niezbędnych 
do prawidłowej realizacji dostawy urządzeń, a także przestrzegania przepisów bhp. 

3. Dostawa urządzeń zostanie wykonana w dzień roboczy, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
do 14.00, pod rygorem odmowy jej przyjęcia w przypadku niedochowania godzin dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie 
dostawy urządzenia/ urządzeń , na co najmniej 5 dni roboczych przed dostawą. 

5. Pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia oraz ryzyko utraty urządzeń  do czasu 
dokonania odbioru przez Zamawiającego  spoczywa na Wykonawcy. 

6. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru urządzeń stanowiących przedmiot 
umowy są………………………………………… 

7. Odbiór urządzeń potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 
przedstawicieli stron. Odbiór urządzeń będzie polegał w szczególności na protokolarnej ocenie 
prawidłowości i kompletności wykonania przedmiotu umowy w zakresie dostawy, instalacji 
 i uruchomienia urządzeń, w tym w szczególności zgodności  dostarczonych urządzeń z 
warunkami umownymi oraz prawidłowości ich funkcjonowania. Odbiór uważa  



się za dokonany w przypadku podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego z klauzulą  
„bez zastrzeżeń”. 

8. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności 
odbioru bez udziału Wykonawcy, na ryzyko Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad 
urządzenia/ urządzeń. 

9. W razie niezgodności dostarczonych urządzeń/urządzenia  z postanowieniami niniejszej umowy, 
wad urządzeń/ urządzenia (w szczególności braki ilościowe, niekompletność urządzeń/ 
urządzenia rozumiana jako braki jakiejkolwiek z części składowych, podzespołów, elementów, 
akcesoriów, wyposażenia itp., niezgodność parametrów technicznych lub eksploatacyjnych  
urządzeń/urządzenia w stosunku do wymagań umownych w szczególności  zawartych w 
Załączniku nr 1 do umowy, brak, niedziałanie lub nienależyte działanie jakiegokolwiek elementu 
urządzenia) Zamawiający ma prawo  odmówić ich odbioru. Zamawiający nie jest zobowiązany w 
takiej sytuacji do dokonania zapłaty za wadliwe urządzenia/urządzenie, a termin do zapłaty 
biegnie od chwili dostarczenia Zamawiającemu urządzeń/urządzenia zgodnych z umową, 
wolnych od wad i  ich odbioru na zasadach określonych  powyżej. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności dostarczonych urządzeń z umową, 
wad urządzeń  Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności. W takim przypadku Wykonawca  
zobowiązany będzie  do usunięcia niezgodności  dostarczonych urządzeń z umową, wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru (zawartych w protokole rozbieżności ) w terminie uzgodnionym 
przez Strony (nie dłuższym jednak niż 14 dni robocze),  z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym 
upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy niezależnie od istotności 
niezgodności, wad.  

11. W przypadku stwierdzenia  w trakcie odbioru niezgodności urządzeń z umową, wad urządzeń,  
o których mowa w ust. 9  protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa  ust. 7 zostanie 
sporządzony po usunięciu przez Wykonawcę niezgodności, wad wskazanych w protokole 
rozbieżności. 

12. W przypadku wykonania zamówienia, w tym w części dotyczącej transportu przez 
podwykonawcę, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy, tak jak za własne działania i zaniechania, uchybienia i zaniedbania, w tym za 
przestrzeganie przez podwykonawcę wymogów dostawy określonych w § 1 ust. 3 pkt 1 i w § 2 
ust. 3 umowy. 

§ 3 
Warunki gwarancji  

 
1. Wykonawca gwarantuje spełnienie przez urządzenia  cech pełnej przydatności do użytku, w tym 

zgodności z umową. Na dostarczone urządzenia  Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 
24-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru urządzeń przez Zamawiającego, potwierdzonego 
protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 7.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się  
do bezpłatnego usuwania wad i usterek dostarczonych urządzeń lub bezpłatnej wymiany   
urządzeń  na nowe, wolne od wad,  w tym do załatwienia (na swój koszt i we własnym zakresie) 
wszelkich formalności związanych z: usunięciem wad, wysyłką do naprawy gwarancyjnej  
i odbiorem z naprawy, wymianą urządzeń na nowe. 

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych urządzenia/ urządzeń w okresie gwarancji 
Zamawiający złoży reklamację pisemnie, faksem lub e-mailem na następujący adres Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………….. 

4. Wykonawca gwarantuje przystąpienie do naprawy urządzenia/ urządzeń w dni robocze w czasie 
48 godzin od chwili  zgłoszenia reklamacji  przez Zamawiającego. 

5. Czas usuwania usterek i wad nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia 



przekazania/udostępnienia przez Zamawiającego urządzenia/ urządzeń do naprawy.  
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu 
technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o czym Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego. W takim przypadku czas usuwania 
wad i usterek nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia przekazania/udostępnienia przez 
Zamawiającego urządzenia/ urządzeń do naprawy.  

7. W przypadku rozbieżności w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną wydaną Zamawiającemu, a 
zapisami niniejszej umowy, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia niniejszej umowy. 

8. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających wymianie, a w przypadku 
usuwania usterek/wad/awarii ulega przedłużeniu o czas usunięcia usterek/wad/awarii (tj. o  czas 
wyłączenia urządzenia z eksploatacji  do czasu usunięcia  usterek/wad/awarii). 

9. Niezależnie od uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. Wykonawca  zobowiązany  jest do zapewnienia dostępności części zamiennych do urządzenia 
przez okres minimum 10 lat od daty dostawy urządzenia. 

§ 4 
Warunki płatności 

 
1. Całkowita wartość umowy wynosi: 

 wartość netto ogółem ……… zł (słownie: ………),  

 wartość brutto ogółem ……… zł (słownie: ……..).  
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za urządzenia według ceny ustalonej  
w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Cena urządzeń  jest 
stała i niezmienna oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty dostawy, rozładunku, instalacji, uruchomienia, 
przeszkolenia. Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek 
kosztów dodatkowych związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Zapłata przez Zamawiającego  za towar nastąpi po dostawie i odbiorze urządzeń przez 
Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 7 umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru 
urządzeń  podpisany przez Zamawiającego z klauzulą   „bez zastrzeżeń” zgodnie z § 2 ust.  7. 

4. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy widniejące w wykazie informacji  
o podatnikach VAT w dniu realizowania płatności w terminie 60 dni licząc  od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień   § 2 ust. 9. 

5. W przypadku niedopełnienia zobowiązań  Wykonawcy w zakresie prawidłowości i kompletności 
wymaganych treścią umowy, wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę dokumentów, 
Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności z faktury do czasu uzupełnienia dokumentów 
lub ich korekty, przy czym termin zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowych  dokumentów. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze w 
celu dokonania na niego zapłaty przez  Zamawiającego, figuruje na wykazie podmiotów („Biała 
lista”), o którym mowa w art. 96 b ust.1 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów  
i usług. 

7. Za dzień zapłaty przez Zamawiającego należności z faktury wystawionej przez Wykonawcę 
uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki za 
opóźnienie w wysokości równiej sumie 3,5 punktów procentowych i stopy referencyjnej 



Narodowego Banku Polskiego.  
9. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy jak również nie dokonywać ich przekazu oraz innych czynności podobnych 
zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień lub obowiązków po stronie Wykonawcy, 
wynikających z zawartej umowy pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu Cywilnego) przy 
realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 

 
§ 5 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
obowiązującą formą odszkodowania będą niżej określone kary umowne. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy  kar umownych w następujących przypadkach: 
1) 10% wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca 

odstąpi od umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada; 
2) 10% wartości netto przedmiotu  umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, gdy 

Zamawiający  odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 
3) 0,2 % wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy  za każdy dzień 

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, licząc od terminu określonego w § 2 ust.1; 
4) 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy  za każdy dzień 

opóźnienia w przystąpieniu do naprawy urządzenia, licząc od terminu określonego  
w §3 ust.4; 

5) 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia w usuwaniu usterek i wad urządzenia, licząc od terminów określonych w §3 ust.5  
i 6; 

6) 0,2 wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1za każdy dzień opóźnienia 
w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust.3 pkt 4 licząc od terminu 
określonego  w § 1 ust. 3 pkt 4 

7) 0,2% wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia  w przypadku niedostarczenia wraz z urządzeniami w dniu dostawy instrukcji 
obsługi w języku polskim w wersji papierowej; 

8) 0,2% wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia w przypadku niedostarczenia wraz z urządzeniami w dniu dostawy broszury  
zawierającej listę parametrów technicznych producenta urządzeń potwierdzającą wszystkie 
parametry  wymagane przez Zamawiającego. 

9) 1 % wartości  netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1  w przypadku 
niewykonania w okresie gwarancji wliczonych w cenę przeglądów serwisowych wymaganych 
przez producenta, (za każdy niewykonany a wymagany przez producenta przegląd)  (jeżeli 
dotyczy). 

4.  Łączna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszą umową nie może przekroczyć 30 % 
łącznej wartości netto umowy przewidzianej w § 4 ust. 1. 

5. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy  
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych.  



6.  Wykonawca nie może uchylić się  od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawcę. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze swojego wynagrodzenia z tytułu 
realizacji niniejszej umowy.  

 
§ 6 

Korespondencja 
 

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą umową powinny być sporządzone 
w formie pisemnej i powinny zostać doręczone drugiej Stronie osobiście, kurierem lub listem 
poleconym, na adres podany w komparycji umowy (chyba, że w umowie przewidziana została 
inna forma lub inny sposób doręczenia). 

2. Korespondencja w toku realizacji niniejszej umowy – lecz nie zawiadomienia i oświadczenia 
przewidziane w jej treści (chyba, że wynika to wprost  z treści umowy) – może odbywać się 
telefonicznie lub mailowo, na następujące adresy: 
a. dla Zamawiającego: ……………………………….….., mail: …………..……………. 

tel. ………………………., 
b. dla Wykonawcy: Pan/Pani …………………………,  mail: ………………………….. 

  tel. ……………………… 
3. Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia 

wysłanego do drugiej Strony, przy czym zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem 
otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę i nie wymaga zmiany umowy. Naruszenie 
przez Stronę, która dokona zmiany swego adresu, zobowiązania wynikającego z niniejszego 
ustępu będzie miało taki skutek, iż korespondencja wysłana do takiej Strony na adres 
dotychczasowy będzie uznawana za skutecznie doręczoną. 

4. Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do niniejszego paragrafu 
traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku: 
a. odmowy jej odbioru przez Stronę, do której jest kierowana; 
b. niepodjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym, pomimo dwukrotnego awizowania 

przesyłki. 
5. W przypadku określonym w ust. 4 lit b) niniejszego paragrafu korespondencja będzie traktowana jako 

doręczona z upływem ostatniego dnia określonego w awizie jako termin do odbioru takiej 
korespondencji.  

§ 7 
Poufność 

 
1. Strony uznają, że w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, każda ze Stron może ujawnić 

drugiej Stronie swoje informacje poufne. Strona otrzymująca jakąkolwiek informację poufną 
zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru tejże informacji poufnej oraz do nie 
korzystania z takiej informacji poufnej dla celów innych niż cel, dla którego została ona 
pierwotnie przekazana Stronie otrzymującej, jak też do nieujawniania takiej informacji poufnej 
osobie trzeciej. Żadna ze stron nie ujawni informacji poufnej drugiej Strony swoim 
pracownikom oraz przedstawicielom za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne.  

2. Informacje poufne, o których mowa w ust. 1 powyżej oznaczają wszelkie informacje dotyczące 
jednej ze Stron ujawnione drugiej Stronie w związku z niniejszą umową, choćby nawet nie były 
oznaczone jako poufne.  

3. Strony uznają i uzgadniają, że każda ze Stron może ujawnić informację poufną, jeżeli jest                
to wymagane przepisami prawa, członkom swoich władz, pracownikom, doradcom prawnym, 



księgowym oraz innym doradcom, którzy związani są obowiązkiem poufności, inwestorom oraz 
partnerom wspólnego przedsięwzięcia, którzy związani są obowiązkiem poufności lub w 
związku ze sporem lub sporem sądowym między Stronami, w którym występuje taka informacja 
poufna, przy czym każda ze Stron będzie dążyć do ograniczenia zakresu ujawnienia informacji 
poufnej na tej podstawie oraz do zapewnienia w najwyższym możliwym stopniu zastosowania 
zabezpieczeń przewidzianych prawem. 

4. W przypadku, gdy Strona jest zobowiązana do ujawnienia informacji poufnej zgodnie                        
z wymaganiami prawa, taka Strona, o ile praktycznie będzie to możliwe, przed takim 
ujawnieniem doręczy drugiej Stronie zawiadomienie o fakcie takiego ujawnienia. Strona taka 
zobowiązuje się również, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo, do doręczenia 
drugiej Stronie, przed każdym przypadkiem ujawnienia, kopii jakichkolwiek informacji lub 
dokumentów, które zamierza ujawnić (oraz, jeżeli znajduje to zastosowanie, tekst dokumentu 
ujawniającego), jak również do współpracy z drugą Stroną w zakresie, w którym będzie ona 
chciała ograniczyć takie ujawnienie.  

  § 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Dopuszcza się nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a także zmiany istotne, jeżeli konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy 
bądź jego część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to 
wpływu na ważność umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku 
do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw  
i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej Umowie zrealizować w inny, zgodny  
z prawem i możliwy do wykonania sposób. 

3. Zobowiązania Stron określone w niniejszej umowie są ważne, a jej postanowienia będą 
stosowane również w przypadku, gdy którakolwiek ze stron ulegnie przekształceniu (dokona 
zmiany formy prawnej działalności), bądź też ulegnie połączeniu z innym podmiotem. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 

7. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

  § 9 
Klauzula informacyjna 

 
Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący 
sposób: 

 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 



 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt ; 

 poprzez e-mail:      sekretariat.dyrekcja@bieganski.net.pl ; 

 telefonicznie:          +48 56 641 4444. 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo 
kontaktować w następujący sposób: iod@bieganski.net.pl . 

 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt; 

 poprzez e-mail:       iod@bieganski.net.pl  

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z podpisaniem umowy nr P/…………../21. 
 

Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z zapytaniem ofertowym. Podstawa prawną ich 
przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w zapytaniu ofertowym oraz 
następujące przepisy prawa: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. 
poz. 164 ze zm.). 

Jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami uczestnika postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane 
podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane 
kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, 
zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu uczestnictwa w zapytaniu ofertowym przez 
Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę lub podmiot, w imieniu którego Państwo występują; w takim 
przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Szpitala jako 
administratora, polegający na prowadzeniu w/w zapytania ofertowego. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przetwarzane będą przez okres 5 lat od 
dnia zakończenia zapytania ofertowego. 

Odbiorcy danych 

 Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim 
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady zapytanie ofertowe jest jawne.  

 Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie  
w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności  

 Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z zapytaniem ofertowym 
mogą być podmioty, z którymi Szpital zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez 
nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania danych. Zakres przekazania danych 
tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 
danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 



Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W związku z jawnością zapytania ofertowego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw 
z poza EOG. 

 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z zapytaniem ofertowym przysługują Państwu 
następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego praw; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać 
z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych. 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w zapytaniu ofertowym nie jest obowiązkowe,  
ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.  

 
 
 
ZAMAWIA J Ą C Y:                           WYKONAWCA: 

 


