Załącznik nr 6
Projekt
UMOWY Nr ……………
zawarta w dniu …………r. w Wieruszowie 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:
……………………....................................................................................................................................
........
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
………………………. -………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
W związku z wyborem oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – strony zgodnie postanawiają:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego., zwanego dalej
sprzętem, spełniającego wymagania opisane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zgodnego z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy
oraz minimalnymi wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 2 Termin dostawy
1. Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 , strony ustalają na:
- do 3 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony
umowy, a przygotowany przez Zamawiającego.
§ 3 Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy do siedziby Zamawiającego w godzinach urzędowania tj. od 7.30 – 15.30 - z wniesieniem
do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - na własny koszt
i ryzyko z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną i bezusterkową
dostawę.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Zamawiającemu sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od
wad fizycznych oraz objęty gwarancją.
3. Wykonawca wykona następujące prace na własne ryzyko i koszt :

- przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu,
4. Zamawiający zastrzega, aby jakość sprzętu była zgodna z wymaganiami Polskich Norm oraz
wymogami i standardami Unii Europejskiej, a także aby oznaczenie sprzętu było zgodne
z obowiązującymi przepisami, zaś Wykonawca wyraża zgodę na dostarczenie towaru
odpowiadającego tym warunkom.
5. Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych,
objęty gwarancją, kompletny i po jego uruchomieniu będzie gotowy do podjęcia pracy bez
żadnych dodatkowych zakupów wyposażenia lub osprzętu.
§ 4 Dostawa i szkolenie
1. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:
a) instrukcję obsługi przedmiotu umowy zawierającą zasady obsługi agregatu prądotwórczego w
języku polskim w formie wydrukowanej i w formie elektronicznej (płyta CD),
b) kartę gwarancyjną (niedostarczenie dokumentów gwarancyjnych nie uchybia możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, w takiej sytuacji za
pisemną gwarancję uważa się niniejszą umowę wraz z protokołem odbioru sprzętu),
c) dokumenty wykonania okresowej konserwacji (jeśli potrzeba wykonania okresowej
konserwacji wynika z warunków gwarancji producenta) wraz z terminami określającymi
terminy następnych konserwacji, przeglądów (obsługi serwisowej: przeglądów, regulacji, sprawdzeń
lub kontroli bezpieczeństwa),
d) dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do obrotu i używania na terenie Polski –
oznaczenie CE.
2. Wszystkie dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu umowy będą sporządzone w języku
polskim.
3. Po dostawie i zainstalowaniu sprzętu Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie
personelu Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez
Zamawiającego i Wykonawcę (termin uzgodniony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem)
w pomieszczeniu Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w
Wieruszowie.
§ 5 Warunki gwarancji
1. Wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej umowy, udziela …... miesięcznej gwarancji,
której termin rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru.
2. W czasie trwania gwarancji Wykonawca w pełni odpowiada za wady fizyczne przedmiotu
niniejszej umowy. W ramach gwarancji Wykonawca wykonuje wszystkie usługi bezpłatnie, czyli na
własny koszt naprawia lub wymienia elementy sprzętu, które uległy uszkodzeniu w czasie
prawidłowego użytkowania.
3. Pełna gwarancja obejmuje koszty dojazdu, robocizny, części i materiałów. Bezpłatne przeglądy
okresowe wchodzą w zakres gwarancji, częstotliwość przeglądów - zgodnie z zaleceniami
producenta, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
4. Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis gwarancyjny.
5. Wszelkie reklamacje zgłaszane będą w ciągu siedmiu dni roboczych od ich wykrycia przez
Zamawiającego. Zgłoszenie reklamacji uważane będzie za skuteczne, jeżeli nastąpi w formie
pisemnej za pomocą faksu (faks nr ..................) lub drogą elektroniczna (e mail.......................).
6. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne sprzętu jest odpowiedzialnością gwaranta
z tytułu jakości towaru. Wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta, który może wymienić
cały sprzęt na nowy lub naprawić przedmiot umowy poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonej
części. W przypadku naprawy gwarancyjnej, termin gwarancji jest wydłużany o okres naprawy.
W przypadku wymiany urządzenia na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia nowego urządzenia.
7. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii wynosi max. 48 godzin od momentu zgłoszenia,
w którym to czasie Wykonawca przystąpi do naprawy sprzętu.
8. W przypadku naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 10 dni (czas liczony od momentu zgłoszenia

uszkodzenia przez Zamawiającego) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 48 godzin, na
swój koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy, na czas naprawy.
9. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wymiany wadliwego aparatu
na nowy.
10. W przypadku dwukrotnej naprawy w okresie gwarancji jednego elementu/podzespołu aparatu
lub całego aparatu dostarczonego w ramach umowy, Zamawiający może żądać, żeby
Wykonawca wymienił podzespół/element aparatu lub odpowiednio cały aparat na nowy
(wraz z poniesieniem wszelkich wiążących się z tym kosztów).
11. W okresie objęcia gwarancją, Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek na swój
koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
12. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie
Wykonawcy.
13. W przypadku konieczności przetransportowania zareklamowanego lub uszkodzonego sprzętu,
będzie on dokonywany staraniem Wykonawcy i na jego koszt.
14. Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.
15. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeśli wniósł
reklamację przed upływem tego okresu.
16. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych w okresie 10 lat od podpisania protokołu
odbioru.
§ 6 Wartość umowy
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną
przez Wykonawcę ofertą w wysokości:
a) wartość netto: …………………………………..………………..zł,
(słownie: ………………………………………………………………..)
b) wartość brutto: …………………………………………………..zł,
(słownie: …………………………………………………..…………..)
Szczegółowy formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Cena powyższa uwzględnia wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do
Zamawiającego (tzn. w szczególności: transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem
dostawy, koszt ubezpieczenia na czas transportu, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego,
podatkowego, szkolenie personelu Zamawiającego, serwisu i przeglądów itp.).
§ 7 Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………..w
terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru sprzętu przez Zamawiającego.
2. Zapłata dokonana będzie przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy.
3. Jako datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Przy zapłacie za dostarczony towar Zamawiający potrąci ewentualne kary umowne i inne
należności wynikające z § 8 niniejszej umowy.
5. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości
odsetek ustawowych.
§ 8 Kary umowne
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 lit. „b”
umowy,
b. w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy jako całości tj. niedotrzymania
terminu, o którym mowa w § 2 ust 1, w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, określonej
w § 6 ust. 1 lit „b”, za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego kary umowne wskazane w niniejszym paragrafie.
4. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z wynikających z niniejszej umowy zobowiązań.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w szczególności
w przypadku, gdy wobec Wykonawcy zostanie ogłoszona upadłość firmy lub w razie likwidacji
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odmawia
bez uzasadnionych przyczyn odbioru dostarczonego przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno być złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
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.
§ 10 Zmiany w umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, w przypadku:
a) zmiany danych Wykonawcy: tj. w przypadku zmiany danych firmy Wykonawcy (np. adresu
siedziby, nazwy itd.),
b) zmiany danych teleadresowych tj. w przypadku zmiany danych autoryzowanych punktów
serwisowych (np. adresu, nazwy, itd.),
c) zmiany terminu realizacji dostaw sprzętu, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe
w razie zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
i których strony przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć przy zawieraniu
niniejszej umowy, a które mogą skutkować niemożnością dotrzymania terminów,
d) zastąpienia zaoferowanego sprzętu, nowym modelem sprzętu posiadającym, co najmniej
takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy
w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji lub wstrzymania dostaw zaoferowanego
sprzętu, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,
e) nadzwyczajnej zmiany stosunków, których spełnianie świadczenia byłoby połączone
z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego
strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy,
f) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ
na realizację umowy.
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ogólnej wartości umowy.
3. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej (aneks),
za zgodą stron, pod rygorem nieważności.
4. Jednocześnie strony oświadczają, że nie będą dokonywać innych zmian postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzać nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości
ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowi:
a. oferta Wykonawcy z dnia ……………………
5. Załączniki do umowy:
a. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b. Wymagane minimalne parametry techniczne - załącznik nr 2
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