-WZÓRZałącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr ………………./NMF
na dostawę sprzętu medycznego
w ramach projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM”
zawarta w dniu ………….… 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim, pomiędzy:
Powiatem Piotrkowskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków
Trybunalski,
NIP …...............…,
REGON,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim w imieniu, którego działają:
1 Starosta Powiatu Piotrkowskiego – …........................,
2. Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego – ….................,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Piotrkowskiego - …........................
zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ……………….. w
ramach projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu
Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia
współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, oraz budżetu
państwa w ramach Programu PL13 – Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu, o następującej
treści:
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie ,,Stronami”.
§1
Wykonawca przeniesie własność i dostarczy, a Zamawiający odbierze i zapłaci wynagrodzenie za
sprzęt medyczny wskazanych w części …...1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ilości oraz po
cenach wynikających z arkusza kalkulacyjnego/ofertowego załączonego do oferty z dnia …………….. zwany
dalej ,,sprzętem medycznym”.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z arkuszem kalkulacyjnym/ofertowym stanowi
odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
3.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu medycznego, który spełniać będzie wszelkie
parametry ilościowe, jakościowe, techniczne oraz funkcjonalne określone w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.
1.

§2
Dostawa sprzętu medycznego będącego przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w terminie
zaproponowanym przez Wykonawcę w ofercie, jednakże nie później niż do dnia 20 lutego 2017 r.
2.
Miejscem dostawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Dąbrowskiego 7.
3.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wniesienie sprzętu medycznego do pomieszczenia
wskazanego przez Zamawiającego.
4. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) przez
przedstawicieli Stron, po dostarczeniu całości przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem sprzętu medycznego do miejsca wskazanego przez
1.
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Należy wpisać odpowiednio część realizowanego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą

Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
6.
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonego sprzętu medycznego w sytuacji, gdy
Wykonawca nie zapewni zaplecza osobowego i technicznego odpowiedniego do dostarczenia sprzętu
medycznego do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
7.
Wraz z dostarczonym sprzętem medycznym Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty
gwarancyjne oraz i inne dokumenty niezbędne do jego użytkowania.
8.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym sprzęcie medycznym,
Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany na nowy oraz dostawy w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia powyższych wad.
9.
Wymiana wyposażenia punktów medycznych i ich dostawa, o której mowa w ust. 8 odbywa się
na koszt Wykonawcy, bez dodatkowych opłat i zmiany ceny.
§3
1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości:2

Netto: …......................... (słownie: ……..)
Podatek VAT: …............
Brutto: …....................... (słownie: ……..)
2. Zapłata za realizację niniejszej umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, wynikające
z prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
3. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
realizacji przelewu.
4. Za opóźnienie zapłaty w terminie określonym w ust. 2, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za
opóźnienia w transakcjach handlowych.
5. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku, o której/ym mowa w ust. 2 jest sporządzony protokół
odbioru ilościowego i jakościowego stwierdzający prawidłowość dostawy sprzętu medycznego, o którym
mowa w § 2 ust. 4.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu Pl13 – Ograniczanie Społecznych Nierówności w
Zdrowiu.
7. W przypadku nie otrzymania terminowo środków finansowych w ramach dofinansowania,
o którym mowa w ust. 6, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do
przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy określonego w ust. 2, zobowiązując się
jednocześnie do wypłaty należnego wynagrodzenia niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych nie
później jednak niż w terminie 60 dni.
8. Strony ustalają, że Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych z tytułu niewypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego w terminie i z przyczyn opisanych
w ustępie poprzednim.
§4
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1)
15% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1 w wypadku odstąpienia
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2)
5 % ceny brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, licząc
od wymaganego w myśl § 2 ust. 1 terminu dostawy;
3)
0,2% ceny brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki
w wymianie dostarczonego sprzętu medycznego w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 8.
2.
Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kary umownej za nieterminową dostawę, Zamawiający
potrąci ją z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
3.
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przewyższy
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Wstawić zgodnie z arkuszem ofertowym/kalkulacyjnym dla danej/ych części

4.

wysokość kar umownych.
Zamawiającemu w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez
Wykonawcę przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie
7 dni po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej jej realizacji. Odstąpienie od umowy
następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać musi uzasadnienie.

§5
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do reprezentowania oraz kontaktu przy realizacji
niniejszej umowy jest …..................., adres e-mail: …................, tel...................
2.
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentowania oraz kontaktu przy realizacji
niniejszej umowy jest …..................., adres e-mail: …................, tel...................
3.
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością
i terminowością realizacji niniejszej umowy, w szczególności upoważnione są do podpisywania
protokołów odbioru.
4.
Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania pisemnie
drugiej strony.

1.

§6
1.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3.
Wszelkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
§7
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§8
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Arkusz kalkulacyjny/ofertowy

WYKONAWCA

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

ZAMAWIAJĄCY

.............…...................

Załącznik nr 1 do umowy Nr ….. z dnia …
Szczegółowa specyfikacja do wniosku o udzielenie zamówienia3
Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” w ramach
Programu PL 13 – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu współfinansowanego w ramach Programu
PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz budżetu państwa
Część I – drobny sprzęt medyczny
Nazwa sprzętu i specyfikacja

Liczba
sztuk

Aparat do pomiaru poziomu cholesterolu

14 szt.







metodyka: fotometria odbiciowa






objętość próbki: max 10 µl dla pojedynczych oznaczeń, max 35µl dla testów 3 w 1

długość fali: 600-650 nm
czas otrzymania wyników max 50 sek.- 2 min.
oznaczenie: ilościowe
oznaczane parametry: cholesterol całkowity (CHOL), lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL),
trójglicerydy (TRIG). Parametry obliczane: lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL), współczynnik
CHOL/HDL, ocena ryzyka choroby wieńcowej serca
próbka: krew pełna, osocze, surowica
jednostka pomiaru: mg/dl, mmol/l

zakres pomiarów:
CHOL 100-500 mg/dl (2.6-12.9 mmol/l),
HDL 15-100 mg/dl (0.4-2.6 mmol/l),
TRIG 45-650 mg/dl (0.5-7.3 mmol/l),
 precyzja (CV%):CHOL ≤5,0%; HDL ≤5,0%; TRIG ≤5,0%,

 dokładność(Bias%): CHOL ±15,0%; HDL±15%; TRIG ±15%,
 temperatura pracy i przechowywania: pracy: 15-40°C, przechowywania aparatu: 0-50°C,
przechowywania pasków testowych: 2-30°C

 automatyczne wyłączanie po max. 5 minutach
 zasilanie: baterie
 certyfikat CE, gwarancja producenta minimum 24 miesiące
W zestawie:
 baterie odpowiednie do zaproponowanego urządzenia – 5 kompletów

 Futerał, Paski kontrole – 2 szt.
 instrukcja obsługi w języku polskim
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Paski do pomiaru cholesterolu
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Wstawić opis stosowny do części zamówienia, którego dotyczyć będzie umowa

7 000 szt.

kompatybilnych/współpracujących z zaoferowanym w punkcie 1 aparatem
opakowania, które chronią je przed wpływem czynników zewnętrznych,
Pakowane w opakowania po 25-50 szt. pasków.
 data ważności pasków testowych: otwarte opakowanie: 3 miesiące; nieotwierane: 1 rok

 data ważności pasków kontrolnych: otwarte opakowanie: 1 rok; nieotwierane: 2 lata
3













Pulsoksymetr

14 szt.

pomiar saturacji tlenu i tętna u dorosłych i dzieci powyżej 5. roku życia.
automatyczne włączanie / wyłączanie
kolorowy wyświetlacz LCD,
monitorowanie SpO2 (saturacji tlenu) w zakresie 70-100%,
pomiar tętna w zakresie 30- 240 uderzeń,
pomiar perfuzji w zakresie 0,2-20%,
wysoka dokładność wyników,
sygnał dźwiękowy i wizualny,
automatycznie się włącza po nałożeniu na palec,
po zakończeniu pomiaru automatycznie wyłącza się po max 8 sekundach,

zasilanie: bateria
W zestawie:
 etui na pasek oraz pasek

 baterie odpowiednie do zaproponowanego urządzenia – 14 kompletów
Część II - ELEKTROKARDIOGRAF przenośny




















rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG
prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym
lub Cabrera
podczas badania automatycznego funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12
odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania,
ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu –
pamięć ostatniego badania automatycznego
wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po 3, 6 lub 12 odprowadzeń
wydruk na papierze o szerokości 112 mm
dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG
klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
graficzne menu wyświetlane na ekranie (nie mniejsze niż 128x240, przekątna nie mniejsza niż
96 mm) umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej
wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej
ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
automatyczna detekcja zespołów QRS
filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz)
filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz, 45 Hz)
filtr izolinii (0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz)
detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody
wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń

14 szt.





wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku
zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
funkcje oszczędności energii akumulatora

Standardowe wyposażenie do każdego aparatu









Kabel EKG KEKG
Elektrody przyssawkowe EPP
Elektrody kończynowe klipsowe EKK
Żel EKG 250g
PAPIER EKG RA4 - 1 rolka
Kabel ethernetowy
Kabel zasilający

Część III - REJESTRATOR CIŚNIENIA + OPROGRAMOWANIE

14 szt.

Specyfikacja techniczna

 pomiar i rejestrację ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz
częstotliwości rytmu serca
 możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych
 analizę wyników obejmują statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie,
SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu
 statystykę dostępną dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów
pomiarowych
 rejestrację ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi
odstępami pomiarów
 automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia
 prezentację wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika)
 pomiar na żądanie
 rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym
 graficzną i tabelaryczną prezentację wyników pomiarów
Standardowe wyposażenie
 oprogramowanie oraz instrukcją użytkowania
 rejestrator
 kabel połączeniowy USB
 2 mankiety dla dorosłych rozmiar średni i duży
 torba na rejestrator z pasem
 baterie alkaliczne AA (4 szt.)
Część IV - WAGA MEDYCZNA KOLUMNOWA ze wzrostomierzem

14 szt.











Obciążenie maksymalne 300 kg
Działka elementarna 50 g - 100 g
Zakres TARA 300 kg
Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) - 350 - 380 x 920 - 950 x 510 -540 mm
Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) - 325 - 345 x 70 – 90 x 325 - 355 mm
Wysokość cyfr 20 - 25 mm
Wysokość odczytu 930 mm
Masa własna 15 - 20 kg
Zasilanie elektryczne baterie typu , zasilacz
Interfejs szeregowy
 Kolor biały, czarny
 Okładzina czarna okładzina antypoślizgowa
 Znak zgodności CE 0109, 0123
 Instrukcja obsługi w jęz. polskim
 Funkcje - TARA, Pre-TARA, matka/dziecko, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie,
regulowana funkcja amortyzacji, SEND/PRINT
Termin realizacji wszystkich części nie później niż do dnia 20 lutego 2017 r.
Pozostałe warunki zamówienia:
1) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i wniesienia ww. sprzętu do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca w jego siedzibie;
2) Do zaoferowanych urządzeń należy dołączyć aktualne karty charakterystyki lub karty techniczne
lub instrukcje obsługi lub foldery/ulotki informacyjne wydane przez producenta oferowanych
produktów potwierdzające parametry produktu
3) Zamawiający możliwości składania ofert częściowych

Załącznik nr 2 do umowy Nr ….. z dnia …
Arkusz kalkulacyjny

