Dodatek nr 5 do Zaproszenia

WZÓR UMOWY DOSTAWY nr ZP/PU/56/18
Zawarta w dniu …………………………r. w Gorzowie Wlkp.
Pomiędzy:
1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa”, ul. Dworcowa
13, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122132
reprezentowanym przez:
•
Alicję Andrzejewską - Dyrektora,
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a
2. ……………………………………………………………………………………………………………
wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy ………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ………../- wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentowanym przez:
•
............................................................. – ........................................................................................................,
zwanym w dalszej części Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Zgodnie z ofertą z dnia ………………2018r. wybraną w postępowaniu prowadzonym poniżej 30 tys. euro
(nr sprawy: ZP/PU/56/18), Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, będącymi
integralną częścią umowy, dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy aparat ultrasonograficzny
z dwiema głowicami oraz kolorowym Dopplerem, zwanym dalej przedmiotem umowy.
2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy posiada wymagane prawem dokumenty
dopuszczające do obrotu.
§2
1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy):
kwoty netto: …………………. zł (słownie netto: …………………...…………………..…………………../100)
kwoty brutto: ………………… zł (słownie brutto: …………………………………….……………………/100)
2. Cena brutto określona w ust. 1 obliczona jest na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji
i pokrywa wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: podatek
VAT, koszty transportu, wniesienia, rozpakowania, montażu, instalacji i uruchomienia, gwarancji, serwisu,
przeglądów serwisowych, koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu.
§3
Warunki gwarancji i serwisu:
1. Wykonawca udziela gwarancji obejmującej cały przedmiot umowy wraz z serwisem gwarancyjnym na
okres min. 36 miesięcy od dnia dostawy i uruchomienia przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem,
o którym mowa w §4 ust. 3 lit. b umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty
zgłoszenia uszkodzenia do daty zakończenia naprawy uszkodzenia.
2. Wykonawca gwarantuje min. trzy przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji
z uwzględnieniem warunków producenta sprzętu. Przeglądy winne odbywać się co 12 miesięcy, licząc od
dnia podpisania protokołu, o którym mowa w §4 ust. 3 lit. b.
3. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot umowy są kompatybilne ze
sobą, a ich wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów elementów składowych.
4. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz podmiotów,
upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela przedmiotu umowy, do
wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych.
5. Celem wykonania usług serwisowych podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowany
Strona 1 z 3

6.
7.

8.

9.

przedstawiciel uzyska dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym przez Zamawiającego.
Całkowity koszt usług serwisowych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej
lub faxem (w dni robocze w godzinach 08.00-18.00) oraz dokonanie koniecznych napraw,
doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności w terminie do 5 dni roboczych - gdy nie ma
potrzeby sprowadzania części zamiennych i do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia
części zamiennych od chwili jej zgłoszenia. Termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca
nie będzie miał dostępu do przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
W przypadku napraw trwających dłużej ponad czas określony w ust.7, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu sprzęt zastępczy co najmniej tej samej klasy co naprawiany, wolny od wad. W razie
konieczności przewiezienia sprzętu do serwisu – koszty transportu w okresie gwarancji pokrywa
Wykonawca.
Po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo
żądać od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespołu lub części urządzenia na nową, a Wykonawca
będzie zobowiązany zadośćuczynić temu żądaniu w terminie 14 dni od dnia wezwania.

§4
Realizacja:
1. Przedmiot umowy winien być dostarczony, zamontowany, zainstalowany i uruchomiony - w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
Miejsce dostawy:
Poradnia ginekologiczna mieszcząca się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dworcowej 4 w Gorzowie
Wlkp. (w godzinach od 8.00- 13.00 od poniedziałku do piątku).
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy na co najmniej
dwa dni przed jej terminem – kontakt z Panią Anetą Wróblewską, tel. 95/ 739 29 50 w godzinach: 7.2515.00.
3. Z realizacji umowy sporządzone i podpisane zostaną dwa protokoły zdawczo-odbiorcze:
a) protokół przyjęcia – z dostawy do miejsca określonego w ust. 1,
b) protokół końcowy – po zamontowaniu / instalacji i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz pierwszym
przeszkoleniu z przedmiotu umowy.
4. Zamawiający odmówi podpisania protokołu końcowego w przypadku, gdy zainstalowany sprzęt nie będzie
odpowiadać któremukolwiek z parametrów lub wymogów określonych w Załączniku nr 2 do umowy lub
w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 6.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy. Odstąpienie nastąpi na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności
o których mowa w ust. 4.
6. Wraz z podpisaniem protokołu, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) paszport techniczny
b) ważną kartę gwarancyjną,
c) dokumenty, o których mowa w §3 ust. 4,
d) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz ewentualne wyposażenie
dodatkowe wskazane przez producenta sprzętu.
Osobą odpowiedzialną za przyjęcie w/w dokumentów będzie Pani Aneta Wróblewska.
7. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy i podpisanie protokołów, o których mowa
w ust. 3 będą:
a) ze strony Zamawiającego - ……………………………………………………………...
b) ze strony Wykonawcy .................................................................................................................................
§5
Szkolenie personelu
Wykonawca przeprowadzi na koszt własny dwa szkolenia, dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot
umowy. Pierwsze szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego po dostawie, zamontowaniu
i uruchomieniu przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty instalacji/uruchomienia.
Drugie szkolenie odbędzie się na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty
podpisania protokołu, o którym mowa w §4 ust. 3 lit. b.
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§6
Podstawą wystawienia faktury za wykonanie umowy jest protokół, o którym mowa w §4 ust. 3 lit. b.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności po spełnieniu przez Wykonawcę warunków umowy
oraz po otrzymaniu faktury VAT, w terminie do 30 dni, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 599-24-63-785
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………….

§7
Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości bądź części
niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
a) dostarczenia asortymentu nie odpowiadającego któremukolwiek z parametrów lub wymogów zawartych
w Załączniku nr 2 do umowy,
b) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określonego w §4 ust. 1 umowy przekraczającego 10 dni,
c) opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w §3 ust. 4 oraz §4 ust. 6 niniejszej umowy,
przekraczającego 10 dni.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą
doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma lub nie podjęcia korespondencji
wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się
z treścią pisma.
§8
1. W przypadku uchybienia terminów określonych w:
a) §3 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia któregokolwiek z przeglądów;
b) §3 ust.7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
c) §3 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
d) §4 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% ceny brutto umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
e) §4 ust.6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od całości bądź części umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
w wysokości 10% wartości brutto umowy, niezależnie od kar zastrzeżonych w ust. 1.
3. W przypadku określonym w ust. 1 lub 2 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej
szkody.
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§9
Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny w Gorzowie Wlkp. właściwy dla Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
§ 10
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 – Załącznik cenowy
Załącznik nr 2 – Parametry techniczne przedmiotu umowy
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