Załącznik nr 2 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR 6/2009
Zawarta w dniu ………………………………, w …………………………………….. pomiędzy:
POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY Ul. Warszawska
104, 98-400 Wieruszów , zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000309670, Nip : 9970128656, Regon :
100540800
Reprezentowanym przez:
Prezes - Eunikę Adamus
Zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………………………………
Wpisaną w ……………………………………………… NIP ………………………………….. regon
……………………………………………..
Reprezentowanym przez ……………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą

§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
/wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. Euro, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 233, poz.1655 z
późniejszymi zmianami.)
§2
1. Umowa została zawarta z wykonawcą na podstawie oferty przetargowej na warunkach
określonych w ofercie i niniejsza umową (nr sprawy: 6/2009).
2. Przedmiotem umowy jest ……………………………, dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
3. Integralną częścią umowy jest złożona oferta przetargowa z dnia ………………………………….

§3
1. Przedmiot umowy będzie dostarczany w cenach wyszczególnionych w ofercie handlowej
(formularz cenowy) stanowiącym jej integralną część.
2. Wartość umowy wynosi:
3. Zadanie nr ……

4.
5.
6.
7.

Wartość umowy brutto wynosi …………… zł
Słownie :…………………………………… złotych /100
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za towar zgodnie z ustaloną w ofercie cenę.
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszty zakupu, transportu i
rozładunku. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu dokonania
dostawy.
8. Podana cena jest stała, nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. Jedyna zmiana cen
może nastąpić przy zmianie stawki podatku VAT lub z przyczyn nie zależnych od wykonawcy.
§4
1. Sprzedawca poniesie koszt:
a) Dostarczenia sprzętu do kupującego
b) Uruchomienia i montaż u Kupującego
c) Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji aparatury
d) Ubezpieczenia towaru na czas dostawy
2. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 60 dni od daty
dokonania dostawy i otrzymania faktury przez zamawiającego.
3. Dostawa nastąpi w terminie do dnia ………. ………………

§5
Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi w terminie dogodnym dla Kupującego,
jednakże nie później niż do dnia …………………., z czego zostanie sporządzony protokół zawierający:
- nazwę i typ sprzętu
- numer fabryczny sprzętu
-rok produkcji sprzętu
- producent
- data uruchomienia
- listę przeszkolonych pracowników
- odnotowanie przekazywania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego
- instrukcję BHP
§6
1. Na zakupiony sprzęt Sprzedawca udziela ………….. gwarancji oraz zobowiązuje się do wykonania
nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
2. Usługa serwisowa w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od zgłoszenia.
3. Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej określającej
szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

§7
Zmiany i uzupełnienia mogą być dokonane wyłącznie w przypadku określonych w art. 144 Ustawy
Prawo zamówień publicznych.

§8
W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art. 145 Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.
§ 10
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla
siedziby zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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