Załącznik nr 6 do specyfikacji

UMOWA – WZÓR
zawarta w dniu …….. 2009 roku w Wieruszowie pomiędzy:
Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………..
NIP 997-01-28-656; REGON 100540800
zwaną dalej Zamawiającym:
a Firmą:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
1. .................................................................. - ..............................................................
2. .................................................................. - ..............................................................
NIP ………………………..; REGON ………………………; KRS …………………………… .
zwanych dalej Wykonawcą.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z Ofertą przetargową z dnia
………….2009r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Specyfikacją techniczną
stanowiącą załącznik nr 2 oraz Specyfikacją asortymentowo - cenową stanowiącą załącznik nr 4.
§2
CENA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zgodnie z Ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
Specyfikacją
asortymentowo - cenową stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci za
realizację przedmiotu umowy łączną kwotę:
wartość netto: ……............ zł
słownie: ………………………………………………..……………………
podatek VAT: ….…% / ………….……… zł
słownie: ………………………………………………………………….....
wartość brutto: .……..….. zł
słownie: …………………………………………………………………….
2. W kwocie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, a w szczególności transportu, uruchomienia, ubezpieczenia, koszty związane z wymianą
uszkodzonego sprzętu na nowy oraz przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez
Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia,
a takŜe naleŜnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego.

§3
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy zgodny z parametrami technicznymi
określonymi w specyfikacji technicznej - załącznik nr 2 do umowy bezpośrednio do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego tj. Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszóww terminie nie dłuŜszym niŜ 8 tygodni
od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów w przypadku importu sprzętu do
Polski.
3. Do momentu dostarczenia i uruchomienia sprzętu do Zamawiającego, ryzyko ewentualnego
uszkodzenia lub utraty obciąŜa wyłącznie Wykonawcę.
4. Termin dostawy, montaŜu oraz uruchomienia sprzętu Wykonawca uzgodni z upowaŜnionym
pracownikiem Zamawiającego, z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem, potwierdzając ten
fakt w formie pisemnej (nr telefonu osoby upowaŜnionej ze strony Zamawiającego
……………………………………………………………….……………………….).
5. Przyjęcie sprzętu przez Zamawiającego nastąpi na podstawie "Protokołu przekazania do
eksploatacji sprzętu" - załącznik nr 5 do niniejszej umowy, podpisanego przez obie strony po
uprzednim zamontowaniu, sprawdzeniu zgodności parametrów technicznych sprzętu z
załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy oraz jego uruchomienie.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego
odbioru, Wykonawca wymieni sprzęt na nowy.
7. Brak dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy tj. instrukcji obsługi w języku polskim, karty
gwarancyjnej, paszportu technicznego spowoduje nie odebranie przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego i przesunięcie terminu dostawy i montaŜu na późniejszy z winy Wykonawcy.
8. Nowy termin dostawy i montaŜu sprzętu Wykonawca ustali z Zamawiającym.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności przelewem w 24 równych częściach, wg
harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. Pierwsza rata płatna w terminie do 30 dni
od 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.
2. NaleŜność przekazywana będzie na konto Wykonawcy:
_________________________________________________________________________
(nazwa i numer rachunku bankowego)

3. Płatność uwaŜana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąŜy konto
Zamawiającego.
4. Wykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w
Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
§5
GWARANCJE
1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim
standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a takŜe wolny od wad
materiałowych i konstrukcyjnych. Gwarantuje takŜe, Ŝe dostarczy pełną dokumentację w
języku polskim dotyczącą jego uŜytkowania.

2. Wykonawca udziela (minimum 24) …..… miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt zgodnie
z Oświadczeniem gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca w ramach gwarancji wykonuje wszystkie usługi bezpłatnie, czyli na własny koszt
naprawia lub wymienia uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie
prawidłowego uŜytkowania oraz uszkodzenia nie podlegające gwarancji i nie obciąŜa
Zamawiającego kosztami powstałymi z tego tytułu w tym równieŜ kosztami transportu
przedmiotu zamówienia do autoryzowanego serwisu.
4. Wykonawca gwarantuje, Ŝe usługi serwisowe zapewnione będą co najmniej przez okres 8lat, a
o wszelkich zmianach podejmowanych w tym zakresie zawsze powiadomi Zamawiającego z
odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wynosi 24 miesiące i
liczony jest od momentu jego uruchomienia i odbioru.
§6
USŁUGI SERWISOWE
1. Usługi gwarancyjne świadczone będą przez autoryzowany serwis:
…………………………………………………………………………………………………………..
(dokładny adres)

2. Uprawnienia gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy przysługują bezpośrednio
Zamawiającemu, a takŜe bezpośrednio uŜytkownikowi sprzętu.
3. O wystąpieniu wszelkich wad podczas uŜytkowania sprzętu, Zamawiający zawsze powiadomi
serwis i zapewni swobodny dostęp do ich usunięcia.
4. Wszystkie naprawy przedłuŜają automatycznie okres gwarancji, który liczony będzie od dnia
stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.
5. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca
wymieni przedmiot umowy na nowy i wolny od wad.
6. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Czas reakcji serwisu (przystąpienie do naprawy) na zgłoszenie usterki wynosi 48 h od
zgłoszenia (w dni robocze). Naprawa usterki nastąpi nie później niŜ w terminie 14 dni od
zgłoszenia.
8. W razie potrzeby zabrania sprzętu do serwisu lub w przypadku naprawy dłuŜszej niŜ 14 dni,
Wykonawca dostarczy na okres naprawy sprzęt zastępczy o zbliŜonych parametrach.
§7
KARY UMOWNE
1. W przypadku opóźnienia terminu dostawy sprzętu Wykonawcy naliczone zostaną kary
umowne począwszy od dnia następnego po upływie terminu dostawy określonego w §3 ust. 1
niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za kaŜdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku nieterminowych usunięć usterek w okresie świadczenia usług gwarancyjnych,
Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za kaŜdy
dzień opóźnienia .
3. W przypadku opóźnienia dostawy powyŜej 14 (czternastu) dni od terminu wyznaczonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia
od umowy z winy Wykonawcy.
4. JeŜeli umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych
negocjacji.
2. JeŜeli strony nie osiągną kompromisu wówczas spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
2. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do niniejszej umowy chyba, Ŝe wystąpią przeszkody w
jej realizacji spowodowane w szczególności działaniem siły wyŜszej. W takim przypadku
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zaistniałej przeszkodzie i strony
uzgodnią tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe warunki realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym.
4. W przypadku rozwiązania umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części
umowy.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają kaŜdorazowo
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
7. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
a) Oferta przetargowa - załącznik nr 1,
b) Specyfikacja techniczna - załączniki nr: 2,
c) Oświadczenie dotyczące udzielonej gwarancji, usług serwisowych gwarancyjnych i
pogwarancyjnych - załącznik nr 3,
d) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załączniki nr: 4,
e) Protokół przekazania do eksploatacji sprzętu - załącznik nr 5.
f) Harmonogram płatności
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu
dla kaŜdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

