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Kraków, 15 kwietnia 2014r. 

 

wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-5/14 

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa tabletów " 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 

podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 

roku, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

 

Pytanie 1 

w nawiązaniu do postępowania na zakup tabletów DZP.272-5/14 bardzo proszę o informację czy 

Zamawiający zezwoli na dostarczenie tabletu którego warunki pracy będą dopuszczały użytkowanie 

w temperaturze maksymalnej do +45 stopni C ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 2  

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na zakup tabletów nr DZP.272-5/14, 

proszę o odpowiedź  na pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji 

zamówienia na okres 10-13 czerwca 2014 w miejscu określonego w SIWZ 20-05-201? Tablety, 

zgodnie z opisem technicznym, które chcemy zaoferować sprowadzane są wyłącznie na 

indywidualne zamówienie, co powoduje iż czas realizacji jest wydłużony?  

Odpowiedz: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia na do dnia 13.06.2014 r. 

jednakże z zastrzeżeniem iż: 

 

a)  paragraf 2 umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy  w nieprzekraczalnym terminie do 

13.06.2014r. z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę pełnego zakresu umowy w terminie 

określonym w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 

bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania. Prawo odstąpienia 

od umowy Zamawiający może zrealizować w ciągu 4 dni od dnia, o którym mowa ust. 1. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem. 

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2013, 

2014), wolny od wad, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest 

wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.” 
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b) ust. 1 w paragrafie 10 umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„ W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

może obciążyć  go karami umownymi w szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 

% jednostkowej ceny umownej wadliwego sprzętu  za każdy dzień opóźnienia w realizacji naprawy 

gwarancyjnej.  

3) W pozostałych przypadkach w wysokości 5 % wartości brutto umowy.” 

 

 

Ponadto z uwagi na zmianę termin realizacji zamówienia pkt. 4.1. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„ Okres realizacji zamówienia  – do 13 czerwca 2014r. „ 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 

część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

Załączniki: 

 załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy z naniesionymi zmianami)  
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Zał. nr 4 do SIWZ 

UMOWA 

 

zawarta w Krakowie w dniu …………….. pomiędzy:  

 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 

Kraków, ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisanym do KRS pod nr 

0000009118, NIP 675-11-99-459, REGON:000298583 zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego 

 

a 

………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

……………………… 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - nr postępowania DZP.272-5/14 została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego tabletów, 

zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”, wniesienie oraz rozładunek. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B oraz 2 do SIWZ/załącznik nr 

1 oraz 2 do umowy,  które wraz z SIWZ i ofertą Wykonawcą stanowi integralną część niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w §2 

ust. 1. 

4. Przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą podpisania przez strony 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 
5. Umowa stanowi realizację Projektu: „Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów 

medycznych oraz elektronicznego systemu dostępu do usług medycznych dla pacjenta w WSSD w Krakowie” 

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 1. 

Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

6.  

 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy  w nieprzekraczalnym terminie do 13.06.2014r. 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę pełnego zakresu umowy w terminie określonym w ust. 1, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania. Prawo odstąpienia od umowy 

Zamawiający może zrealizować w ciągu 4 dni od dnia, o którym mowa ust. 1. 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2013, 2014), wolny od 

wad, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup 

dodatkowych elementów i akcesoriów. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas przejazdu 

oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zapisami zawartymi w „opisie przedmiotu 

zamówienia/zestawienie parametrów technicznych” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i termin 

jej rozpoczęcia będzie liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Wraz z sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne lub oświadczenie 

potwierdzające zakres i termin gwarancji.  

3. Strony ustalają następujące warunki gwarancji: 

1) W okresie trwania gwarancji serwis świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu wraz z 

koniecznym transportem sprzętu i wymianą części. 

2) Czas naprawy, wymiany wynosi maksymalnie 21 dni od daty zgłoszenia. 

3) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii wynosi 1 dzień roboczy (od poniedziałku do piątku). 

4) W przypadku uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy serwis zobowiązany 

jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad. 

5) Okres gwarancji wymienionego nowego sprzętu zaczyna swój bieg od daty dostarczenia go do 

użytkownika, co będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.  

6) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym sprzęcie w okresie gwarancji, 

Zamawiający zobowiązuje się zgłosić żądanie naprawy do właściwego serwisu opisanego w 

załączniku do umowy nr 2 do umowy.  

7) W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu w okresie gwarancji Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu na wolny od wad.  

 

 

§ 5 
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za cały należycie wykonany przedmiot 

umowy, o którym mowa w § 1 będzie podpisanie przez obie Strony protokołu zdawczo - odbiorczego 

przedmiotu umowy stwierdzającego jego kompletność i przydatność do użytku zgodnie z 

przeznaczeniem.  

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, winien zostać sporządzony niezwłocznie po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 6 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonane zobowiązanie 

określone w § 1 kwotę:    netto: ……………… zł + VAT …………. zł tj. brutto: ………… zł 

(słownie złotych: ……………..). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy w szczególności cenę dostarczonego przedmiotu zamówienia, koszt transportu, koszt 

ubezpieczenia na czas transportu, wyładunek, koszt instalacji, konfiguracji. 

3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 nie może ulec zmianie na niekorzyść 

Zamawiającego. 

 

§ 7 
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1. Strony ustalają, że zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 

wykazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT przez Zamawiającego. 

2. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do 

umowy. 

3. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 9 

Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą: 

po stronie Wykonawcy – …………………………………. 

po stronie Zamawiającego – ……………………………… 

 

§ 10 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

może obciążyć  go karami umownymi w szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % 

kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % 

jednostkowej ceny umownej wadliwego sprzętu  za każdy dzień opóźnienia w realizacji naprawy 

gwarancyjnej.  

3) W pozostałych przypadkach w wysokości 5 % wartości brutto umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych  z należności Wykonawcy. 

3. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w 

stosunku do uzgodnionego terminu zapłaty. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonanej już części umowy. 

 

§ 11 

1. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w zał. nr 2 do SIWZ, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej w umowy w terminie 3 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tej okoliczności.  

2. Z tytułu wykonania przez Zamawiającego uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 wykonawcy nie 

przysługuje odszkodowanie. 

 

 

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają 

możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 

a) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy; 
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b) nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność 

urządzenia, oprogramowania zaoferowanego przez wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia 

urządzenia, oprogramowania innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego w SIWZ; 

c) gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów, 

Zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ, 

d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 9. 

 

 

§ 13 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 15 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 16 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać 

na tle wykonywania niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane polubownie, a w 

przypadku braku porozumienia rozstrzygającym spór jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
. 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

             

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wykaz asortymentu i ceny 

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych 

 

 

 

 

 


