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Oświęcim, dnia 5 czerwca 2015 r. 
D-24-01-38(1)/15 

 
 
 
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
 
 
 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, 
reprezentowany przez Dyrektora Wojciecha Wokulskiego, 
 
w celu dokonania zamówienia z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) tj. o wartości 
nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30 000 €, zaprasza do złożenia 
ofert cenowych na dostawę, montaż i konfigurację  

 
 

centrali telefonicznej PBX Server Platan Libra (32 numery wewnętrzne). 
 
 
Dostawa przedmiotu zamówienia do Przychodni Rejonowej nr 1 w Oświęcimiu, ul. Żwirki 
i Wigury 5. Okres realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy, gwarancja 
48 miesięcy. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim – pok. 119, w terminie do dnia 17 czerwca 
2015 r. do godz. 10.00. 
 
 
Zał. 1 
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Załącznik nr 1 
do ogłoszenia znak D-24-01-38(1)/15 

z dnia 5 czerwca 2015 r. 
 

– PROJEKT – 
 

Umowa nr ………………. 
 
 

zawarta w dniu ………………… pomiędzy: 
 
Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, z/s ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 
0000012869, REGON: 357138472, NIP: 549-20-62-913, który reprezentuje: 
Dyrektor – Wojciech Wokulski 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 
 

§ 1. 
 

Przedmiot umowy  
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie fabrycznie nowej, kompletnej centrali 
telefonicznej PBX Server Platan Libra (32 numery wewnętrzne), na potrzeby Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, o parametrach zgodnych z opisem określonym 
w zapytaniu cenowym i ofercie Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia, montażu, konfiguracji, 
przeniesienia obecnych abonentów, aktualizacji, a także demontażu dotychczas używanej 
centrali oraz uporządkowania instalacji telefonicznej. 

3. Zapytanie cenowe (załącznik nr 1 do umowy), formularz oferty (załącznik nr 2 do umowy) 
stanowią integralną część umowy. 

 
 

§ 2. 
 

Termin realizacji, dostawa i odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Termin realizacji umowy wynosi do 14 dni od dnia zawarcia umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wraz z wniesieniem  

i rozładunkiem sprzętu do Przychodni Rejonowej nr 1 (ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 
Oświęcim), po uprzednim kontakcie telefonicznym z uprawnionym przedstawicielem 
Zamawiającego pod nr tel. 338444295, z co najmniej 48 – godzinnym wyprzedzeniem.   

3. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia na czas przewozu. 
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie urządzenia.  
5. Wykonawca oświadcza, że urządzenie, o którym mowa w § 1. niniejszej umowy jest 

fabrycznie nowe, kompletne i gotowe po zainstalowaniu do eksploatacji bez żadnych 
dodatkowych zakupów i inwestycji. 
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6. Wykonawca oświadcza, że urządzenie nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych 
praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem 
jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych. 

7. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim opisującą podstawowe funkcje 
sprzętu.  

8. Osobą wyznaczoną do podpisania protokołu przekazania – odbioru po stronie Zamawiającego 
jest  ……………………………………………………………………………………………… 

9. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym i podpisania protokołu przekazania – 
odbioru po stronie Wykonawcy jest ……………………………………………………………. 

 
 

§ 3. 
 

Wartość umowy i warunki płatności 
 

1. Za realizację niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy ………………. zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………..),  

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym koszt opakowania, dostarczenia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas 
transportu oraz wszelkie należne cła i podatki.  

3. Należność za zrealizowaną dostawę uregulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy, 
w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej po podpisaniu przez strony 
protokołu przekazania – odbioru.  

 
 

§ 4.  
 

Gwarancja i serwis gwarancyjny 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt oraz jego prawidłowe działanie na okres 
48 miesięcy.  

2. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) od 8:00 do 18:00 
od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych będą przekazywane 
telefonicznie pod numer: …………………………………… lub za pomocą faksu pod numer: 
…………………………………………….. lub poczty elektronicznej na adres e – mail: 
……………………………………….......... 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu w następnym dniu 
roboczym od otrzymania zgłoszenia o awarii. 

 
§ 5. 

 
Kary umowne 

 
1. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z realizacji dostawy oraz instalacji w ustalonym 

terminie określonym w § 2. niniejszej umowy, na Wykonawcę będzie nałożona kara umowna 
w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia (§ 3. ust. 1.), za każdy dzień zwłoki licząc 
od następnego dnia po upływie tego terminu.  

2. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z płatności, o której mowa w § 3. ust. 3 
niniejszej umowy, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości 
ustawowej za każdy dzień opóźnienia.  

3. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminów dotyczących serwisu gwarancyjnego 
określonych w § 4. na Wykonawcę będzie nałożona kara umowna w wysokości 0,3 % 
wartości brutto zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 
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§ 6. 
 

Przepisy końcowe 
 

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

4. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie 
i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy.  

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

 
 
                           Zamawiający                                                                         Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

umowę sporządziła Bożena Tyran 
specjalista ds. administracyjnych 

tel. 338444295, 338430006, 334824200 
sekretariat@zlaoswiecim.pl 


