dodatek nr 9 do SIWZ
WZÓR UMOWY DOSTAWY 1/2009
Zawarta w dniu ...................... r. w Wieruszowie
pomiędzy:
1. Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309670, REGON 100540800,
NIP 997-01-28-656
reprezentowanym przez:
• .................................................................................,
• ...............................................................................
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a
2. ...................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
•

.......................................................................................................................................................................

•

.......................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą,
o następującej treści:
1.

2.

3.

1.
2.
3.

§1
Zgodnie z ofertą z dnia ……….. wybraną w przetargu nieograniczonym poniŜej 206 tys. euro, nr sprawy: 1/2009
Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawę fabrycznie nowego ambulansu typu Cz wyposaŜeniem, zgodnie ze
specyfikacją dostawy, stanowiącą integralną część umowy – załącznik nr 1 i 2.
Dane identyfikacyjne ambulansu:
a)
marka
b)
typ
c)
pojemność silnika d)
moc silnika kW
e)
rok produkcji
f)
liczba miejsc
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
§2
Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, ustalana według cen zaoferowanych w ofercie Wykonawcy
(zał. nr 1 do umowy).
Wartość brutto określona w ust.3 jest niezmienna i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
Wartość zapłaty naleŜnej Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie moŜe przekroczyć:
kwoty złotych netto: ...................... PLN (słownie złotych netto: .................................................................................................. )
kwoty złotych brutto: .................... PLN (słownie złotych brutto: .............................................................................................. )

4.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Faktura winna być wystawiona osobno na pojazd bazowy, sprzęt medyczny.
§3
Wykonawca gwarantuje objęcie przedmiotu umowy pełnym serwisem gwarancyjnym (pojazd bazowy, zabudowa,
wyposaŜenie).
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi
producenta ambulansu oraz zgodnie z wykazem wynikającym z załączników nr 3 i 4 do umowy. Zamawiający ponosi
wyłącznie koszty przeglądów gwarancyjnych, zgodnych z załącznikiem nr 4 do umowy.
Czas trwania przeglądów serwisowych do 24h (łącznie z czasem na przejazd „do” i „z” punku serwisowego)
Naprawy w okresie gwarancji mechanicznej ambulansu dokonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. W zakresie
części eksploatacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed
dokonaniem naprawy przedstawić wstępny kosztorys do zatwierdzenia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem kosztów
roboczogodziny nie wyŜszych niŜ wskazane w załączniku nr 4 do umowy.
Autoryzowana stacja obsługi połoŜona nie dalej niŜ 150km od siedziby Zamawiającego.
Dane adresowe serwisanta/ów w zakresie serwisowania i napraw:
• pojazdu bazowego i zabudowy - ………………..
• wyposaŜenia - …………….
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
wzór umowy
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8.

Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezaleŜnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Warunki
gwarancji dostarczone będą najpóźniej w dniu dostawy.
9. Jeśli Wykonawca nie podejmie działań zmierzających do usunięcia wad lub/i awarii, Zamawiający uprawniony jest
do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i z tytułu gwarancji.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji (tj.: koszty napraw lub wymiany
wadliwego przedmiotu umowy na wolne od wad -w tym koszty robocizny i części zamiennych).
11. Wymagane warunki gwarancji ambulansów wraz zabudową medyczną:
a) Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 5 do umowy
b) minimalny okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego:
• gwarancja mechaniczna, zabudowy medycznej - 24 miesiące;
• gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia – minimum 5 lat;
• gwarancja lakieru – 3lata.
c) Wykonawca zobowiązany jest do przedłuŜenia okresu gwarancji przedmiotu zamówienia o czas napraw;
d) Szczegółowy wykaz części eksploatacyjnych, które nie są objęte gwarancją mechaniczną stanowi załącznik nr 3 do
umowy;
e) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia wad/awarii przedmiotu zamówienia nie później
niŜ w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia;
f) czas naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia;
g) w przypadku napraw trwających dłuŜej niŜ 3 dni robocze:
• wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zastępczego ambulansu z wyposaŜeniem na czas naprawy
(w terminie 24 godzin po upływie czasu naprawy)
lub
•
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 2 500,00PLN za kaŜdy dzień
zwłoki;
h) JeŜeli po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu wchodzącego w skład ambulansu (pojazd bazowy
i zabudowa) będzie nadal wadliwy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element na nowy.
12. Wymagane warunki gwarancji wyposaŜenia medycznego:
a) minimalny okres gwarancji na oferowane wyposaŜenie:
• 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłuŜenia okresu gwarancji przedmiotu zamówienia o czas naprawy;
c) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim
roku uŜytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu;
d) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia wad przedmiotu zamówienia nie później niŜ w
ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia;
e) czas naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia;
f) dostawca zobowiązany jest do dostarczenia (w terminie 24 godzin po upływie czasu naprawy) zastępczego
wyposaŜenia na czas naprawy trwającej dłuŜej niŜ 3 dni robocze;
g) jeŜeli po trzech naprawach gwarancyjnych wyposaŜenie nadal będzie wadliwe, Wykonawca zobowiązany jest
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, wymienić wadliwy sprzęt na nowy.
§4
Realizacja:
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do pierwszej rejestracji.
3. Dokładny termin dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym.
4. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy będą:
a)
ze strony Zamawiającego ..........................................
b)
ze strony Wykonawcy ................................................
5. Z realizacji umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy zatwierdzony przez Strony umowy, z
zastrzeŜeniem ust. 7.
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, wad towarów sporządzony będzie protokół rozbieŜności. Wykonawca
zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego usunąć stwierdzone nieprawidłowości
w przedmiocie umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy:
a)
instrukcje obsługi w języku polskim,
b)
atesty i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do uŜytkowania,
c)
dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym,
d)
karty gwarancyjne
8. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu umowy.
1.

§5
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności przelewem w 7 częściach ( I rata – 40% ceny brutto, następne
równe raty), wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. Pierwsza rata płatna w terminie do 30 dni od
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4.

otrzymania faktury VAT i po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków umowy. Pozostałe kwoty płatne na
koniec kaŜdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po upływie terminu płatności pierwszej raty. Za dzień
realizacji płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT i posiada NIP 997-01-28-656.
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT i posiada NIP ....................................
Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z powyŜszej umowy na
osoby trzecie.
§6
Realizacja zamówienia winna następować zgodnie z terminami określonym w §4.
W przypadku uchybień terminów określonych w:
a) §3 ust.3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za kaŜdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
b) §3 ust.12 pkt.e) , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za
kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki.
c) §4 ust.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za kaŜdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leŜącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 10% wartości brutto umowy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca będzie stosował ogólnie obowiązujące przepisy.

1.
2.
3.

§7
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem niewaŜności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

2.
3.
1.
2.

3.

§8
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

wzór umowy
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