
 

  

Toruń, dn. 2 października 2019 r. 
 
L.dz. SSM.DZP.200.205.2019 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i 
aparatury medycznej.  
 
I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30 września 2019 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1 
Pytanie odnośnie terminu dostawy  - zadanie nr 1: 

1. Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia oraz wystawienia faktury w terminie do 
31.10.2019 r. nie określając terminu zawarcia umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
terminu dostawy zamówienia i wystawienia faktury do 6 tygodni od dnia podpisania umowy i 
wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ?  

Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia od producenta potrzeba około 42 dni. Za 
opóźnienia w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: w wysokości 0,2% wartości brutto 
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia (Zał. nr 2, UMOWA DOSTAWY § 10). Biorąc pod uwagę 
powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty rentowności 
kontraktu przez wykonawcę. Uzależnienie terminu dostawy od daty podpisania umowy umożliwi udział w w/w 
postępowaniu Wykonawcom, którzy sprowadzają przedmiot zamówienia od producentów zagranicznych 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Modyfikacja siwz. 
 
II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, 
że: 
1) w Części 11 – Termin i miejsce składania ofert, w ust. 11.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej 
treści: „4 października 2019 r. do godz. 10:00” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o 
następującej treści: „7 października 2019 r. do godz. 10:00”. 
2) w Części 15 – Otwarcie ofert, w ust. 15.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „4 
października 2019 r. o godz. 10:30” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej 
treści: „7 października 2019 r. o godz. 10:30”.  
3) w Części 24 – Postanowienia końcowe, wykreśla zapis następującej treści: „Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu”. 
4) w załączniku nr 2 do siwz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 

Załącznik nr 2  
ISTOTNE WARUNKI UMOWY: 

UMOWA   DOSTAWY 
Nr: SSM.DZP.200.205.2019/….. 

 
zawarta w Toruniu, dniu .......................... roku pomiędzy: 
.............................. 
reprezentowaną przez: 
.............................. 
zwaną dalej „Dostawcą”, a 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
2564 
reprezentowanym przez: 
Krystynę Zaleską – Dyrektora 
zwanym dalej „Odbiorcą”. 



 

  

 
§ 1 

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w zadaniu nr …., w postępowaniu o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu i aparatury medycznej. 
2. Niniejsza umowa jest finansowana ze środków programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych”, zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia 
białaczek, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki 
zdrowotnej. 
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa …… dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
2. Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną cześć. 

§ 3 
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym z dostawy i 
odbioru przedmiotu umowy w terminie do 31.10.2019 roku.  

 
§ 4  

1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Odbiorcy. 
2. Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje z 
tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych przedmiotu umowy. 

§ 5  
Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za których 
działania /zaniechania jak za własne ponosi odpowiedzialność Dostawca. 

 
§ 6  

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy kwotę brutto wraz z należnym podatkiem VAT w 
wysokości  ….. zł (słownie: …… zł) przelewem bankowym na wskazane w fakturze konto Dostawcy  w terminie do 60 dni 
od  daty doręczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany 
przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru przedmiotu umowy. Dostawca zobowiązuje się 
doręczyć Odbiorcy prawidłowo wystawioną fakturę w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.10.2019 r. 
2. Za zapłatę dokonaną w terminie uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.  
3. Wymieniona w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu 
niniejszej umowy. 
4. Dostawca nie ma prawa bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich.  
  

§ 7 
1. Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na dostawę i montaż i 
potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania 
przekazania i odbioru przedmiotu umowy: 
1/ ze strony Dostawcy: .........................................................................................................., 
2/ ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska. 

 
§ 8  

1. Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres ... miesięcy (minimum 24 miesiące) od daty jego 
dostawy oraz podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 
2. W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu.  
3. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w............ ,  ul.................., tel..............., 
fax .................... 
4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Odbiorca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji. 
5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie nr…..............., faxem nr........................lub e-mailem na adres 
.................................... 
6. Dostawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wad, usterek zgodnie z zapisami w 
załączniku nr 1 do siwz, w czasie do 48 godzin od momentu zawiadomienia go przez Odbiorcę. 



 

  

7. W przypadku nie usunięcia wad, usterek w czasie 72 godzin od momentu zawiadomienia Dostawcy przez Odbiorcę, 
Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy. 
8. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów przedmiotu umowy w czasie trwania 
gwarancji. 
9. W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę wad, usterek w czasie określonym w ust. 7 okres gwarancji ulega 
wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki. 

 
§ 9 

1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. 
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jego dostawy, w 
przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do zamówienia. 

§ 10 
1.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
1/ za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień 
opóźnienia, 
2/ za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% 
wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki. 
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% 
wartości brutto umowy. 

§ 11 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych 
kar umownych, w szczególności Odbiorca może, obok kar umownych zastrzeżonych w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, 
domagać się od Dostawcy zapłaty różnicy w wysokości pomiędzy karami umownymi, jakimi został obciążony Odbiorca na 
podstawie umowy na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zawartej pomiędzy 
Odbiorcą a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a karami umownymi nałożonymi na Dostawcę na podstawie 
niniejszej Umowy, jeżeli obciążenie Odbiorcy karami umownymi nastąpiło w następstwie lub w związku z nienależytym 
wykonaniem i/lub niewykonaniem niniejszej Umowy przez Dostawcę. 

 
§ 12 

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego towaru bądź nieterminowości w jego dostawach Odbiorca 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Odbiorca może odstąpić od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 

§ 14 
1. Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze polubownej. 
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny właściwy 
dla siedziby Odbiorcy. 

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
§ 16 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
 
DOSTAWCA       ODBIORCA 

 

 

 

 

 



 

  

 

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 

Załącznik nr 2  
ISTOTNE WARUNKI UMOWY: 

UMOWA   DOSTAWY 
Nr: SSM.DZP.200.205.2019/….. 

 
zawarta w Toruniu, dniu .......................... roku pomiędzy: 
.............................. 
reprezentowaną przez: 
.............................. 
zwaną dalej „Dostawcą”, a 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
2564 
reprezentowanym przez: 
Krystynę Zaleską – Dyrektora 
zwanym dalej „Odbiorcą”. 

 
§ 1 

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w zadaniu nr …., w postępowaniu o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu i aparatury medycznej. 
2. Niniejsza umowa jest finansowana ze środków programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych”, zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia 
białaczek, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki 
zdrowotnej. 
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa …… dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
2. Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną cześć. 

§ 3 
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym z dostawy i 
odbioru przedmiotu umowy w terminie do 19.11.2019 roku.  

 
§ 4  

1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Odbiorcy. 
2. Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje z 
tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych przedmiotu umowy. 

§ 5  
Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za których 
działania /zaniechania jak za własne ponosi odpowiedzialność Dostawca. 

 
§ 6  

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy kwotę brutto wraz z należnym podatkiem VAT w 
wysokości  ….. zł (słownie: …… zł) przelewem bankowym na wskazane w fakturze konto Dostawcy  w terminie do 31 
grudnia 2019 roku. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy z 
dostawy i odbioru przedmiotu umowy. Dostawca zobowiązuje się doręczyć Odbiorcy prawidłowo wystawioną fakturę w 
terminie nie dłuższym niż do dnia 19.11.2019 r. 
2. Za zapłatę dokonaną w terminie uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.  
3. Wymieniona w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu 
niniejszej umowy. 
4. Dostawca nie ma prawa bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich.  
  



 

  

§ 7 
1. Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na dostawę i montaż i 
potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania 
przekazania i odbioru przedmiotu umowy: 
1/ ze strony Dostawcy: .........................................................................................................., 
2/ ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska. 

 
§ 8  

1. Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres ... miesięcy (minimum 24 miesiące) od daty jego 
dostawy oraz podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 
2. W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu.  
3. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w............ ,  ul.................., tel..............., 
fax .................... 
4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Odbiorca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji. 
5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie nr…..............., faxem nr........................lub e-mailem na adres 
.................................... 
6. Dostawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wad, usterek zgodnie z zapisami w 
załączniku nr 1 do siwz, w czasie do 48 godzin od momentu zawiadomienia go przez Odbiorcę. 
7. W przypadku nie usunięcia wad, usterek w czasie 72 godzin od momentu zawiadomienia Dostawcy przez Odbiorcę, 
Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy. 
8. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów przedmiotu umowy w czasie trwania 
gwarancji. 
9. W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę wad, usterek w czasie określonym w ust. 7 okres gwarancji ulega 
wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki. 

 
§ 9 

1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. 
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jego dostawy, w 
przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do zamówienia. 

§ 10 
1.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
1/ za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień 
opóźnienia, 
2/ za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% 
wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki. 
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% 
wartości brutto umowy. 

§ 11 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych 
kar umownych, w szczególności Odbiorca może, obok kar umownych zastrzeżonych w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, 
domagać się od Dostawcy zapłaty różnicy w wysokości pomiędzy karami umownymi, jakimi został obciążony Odbiorca na 
podstawie umowy na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zawartej pomiędzy 
Odbiorcą a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a karami umownymi nałożonymi na Dostawcę na podstawie 
niniejszej Umowy, jeżeli obciążenie Odbiorcy karami umownymi nastąpiło w następstwie lub w związku z nienależytym 
wykonaniem i/lub niewykonaniem niniejszej Umowy przez Dostawcę. 

 
§ 12 

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego towaru bądź nieterminowości w jego dostawach Odbiorca 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Odbiorca może odstąpić od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 
 



 

  

§ 14 
1. Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze polubownej. 
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny właściwy 
dla siedziby Odbiorcy. 

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
§ 16 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 

DOSTAWCA       ODBIORCA 

”. 

 

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 2.10.2019 r. odpowiedź na pytanie i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 
 

http://www.med.torun.pl/

