Załącznik – Wzór umowy
UMOWA Nr ............................
zawarta w dniu ……………………….. r. w Knurowie pomiędzy:
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
NIP 969-15-54-118, REGON 241297217
KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:
Prezes Zarządu
dr n. med. dr h.c. Michał Ekkert
z jednej strony, a
……………………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, który reprezentuje:
……………………………………………………………………………………………………….
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:
§1
1.

2.
3.
4.
5.

Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z prawem zamówień publicznych
postępowania przetargowego numer procedury przetargowej: DZ/10/2018,
zgodnie ze złożoną ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, transportu,
rozładunku, montażu i uruchomienia aparatu RTG –do siedziby Szpitala w
Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów Budynek Główny tj.
Pracownia RTG, zgodnie z Formularzem ofertowym i Parametrami technicznymi
stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy i do Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zawierającymi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
jego ilość i cenę.
Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym, fabrycznie nowym,
powinien posiadać oznakowanie CE.
Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie obsługi oraz szkolenie personelu
technicznego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu.
Wykonawca sporządzi obliczenia osłon stałych oraz wykona testy odbiorcze i
specjalistyczne aparatu po jego instalacji
Wykonawca zainstaluje aparat oraz przeprowadzi szkolenie personelu
§ 2

Strony ustalają, że po dostarczeniu, montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy
Zamawiający sporządzi protokół odbioru przedmiotu umowy bez uwag, w którym
stwierdzi dostarczenie zgodnie z warunkami umowy i Specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
§ 3
1.

2.

Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu umowy Zamawiający może korzystać z uprawnień z
tytułu gwarancji, której Wykonawca udziela zgodnie z ust. 2-7 niniejszego
paragrafu na dostarczony przedmiot zamówienia.
Przedmiot umowy zostaje objęty ... miesięczną gwarancją (pełną gwarancją bez
wyłączeń) licząc od podpisania protokołu odbioru bez uwag.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Wykonawca z własnej inicjatywy przed upływem terminu gwarancji ustalonego w
umowie oraz okresu rękojmi wykona przegląd gwarancyjny i konserwację
sprzętu. Czynności te odbędą się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że sam będzie pełnił usługi serwisowe w okresie
gwarancji/wyznacza autoryzowany serwis*. Usługi serwisowe świadczyć będzie
………………………………………………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia
usterek (rozumie się jako obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy
uszkodzonym sprzęcie) w terminie: do 48 godz. (w godzinach od 08.00 do 16.00
z pominięciem świąt i dni wolnych od pracy) od momentu przyjęcia zgłoszenia i
usunięcia usterek w terminie do 5 dni roboczych a w przypadku, gdy naprawa nie
będzie możliwa w tym czasie lub w siedzibie Zamawiającego dostarczyć
urządzenie zastępcze. Zamawiający dopuszcza wysyłkę uszkodzonego sprzętu
na koszt Wykonawcy (np. pocztą kurierską) na wskazany przez Wykonawcę
adres serwisu. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu
gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
Wykonawca dokona wymiany uszkodzonego podzespołu na nowy natychmiast
lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy.
W okresie gwarancji Wykonawca dokona na własny koszt przeglądy okresowe
(w ilości wymaganej przez producenta sprzętu), konserwacje (wszelkie materiały,
robocizna, dojazd), wymiany elementów koniecznych do wykonania przeglądów
okresowych, naprawy zgodnie z wymogami instrukcji obsługi i wymiany części
wadliwych i uszkodzonych objętych gwarancją na wolne od wad. Koszt dojazdu
i robocizny pokryje Wykonawca. Koszt części zużywalnych pokryje Zamawiający.
Niezależnie od zobowiązań określonych w powyższych ustępach Wykonawca
zobowiązuje się zapewnić dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 10
lat licząc od daty zakończenia produkcji modelu zakupionego osprzętu.
§ 4

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem w terminie do 10 dni
licząc od daty otrzymania faktury na numer konta Wykonawcy widniejący na
fakturze.
Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru
przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 bez uwag.
Koszty części zużywalnych, o których mowa w § 3 ust. 7 rozliczane będą w
następujący sposób: cena zakupu części zużywalnych bez kosztów zakupu i
dodatków z tytułu kosztów zaopatrzenia i transportu.
Płatność za części zużywalne, o których mowa w § 3 ust. 7 Zamawiający dokona
w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających z
niniejszej umowy.
Łączna wartość umowy wynosi …… zł brutto.
§ 5

1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt następujące czynności:
1.1. Dostarczyć (transport, rozładunek), zamontować, podłączyć do instalacji
szpitalnej oraz dokonać uruchomienia przedmiotu umowy określonego w § 1

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

2.
2.1.

2.2.

niniejszej umowy, a także wykonać obliczenia osłon stałych i przeprowadzić testy
odbiorowe i specjalistyczne osłon i aparatu niezbędne do zarejestrowania
aparatu.
Dostarczyć kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcję
serwisową w języku polskim (jeżeli Wykonawca posiada).
Przeszkolić obsługę oraz personel techniczny w zakresie prawidłowej obsługi
sprzętu i sporządzić notatkę z przeszkolenia oraz dostarczyć Zamawiającemu
zakres szkolenia. Przeszkolenie nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru
przedmiotu umowy bez uwag.
Wykonać w okresie gwarancji przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez
procenta sprzętu.
Dostarczyć
paszport
zawierający
co
najmniej
takie
dane
jak:
nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne
istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie).
Wykonawca oświadcza, że:
sprzęt będący przedmiotem umowy jest lub będzie pozbawiony kodów
serwisowych i innych zabezpieczeń lub przekazane Zamawiającemu w dniu po
upływie okresu gwarancji, tak, aby ułatwić Zamawiajacemu dostęp do sprzętu i
jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu
Wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot.
wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń
peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.)
w cenie sprzętu znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu
niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania sprzętu jako całości w
wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok.
1 miesiąca).
§ 6

1.
a)

b)

c)

2.

3.

4.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary
umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach:
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 6
umowy,
przekroczenia terminu określonego w § 8 niniejszej umowy w wysokości 1,0 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu
określonego w § 8 umowy,
za przekroczenie terminów naprawy usterki określonych w § 3 pkt. 5 niniejszej
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia 0,25%
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 6 umowy
Wysokość kary naliczonej zgodnie z ust. 1 pkt. a, b, c zostanie potrącona z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie
wzajemnej kompensaty.
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za zwłokę w
zapłacie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową
liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być wykonana.
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody.
§ 7

Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem publicznym,
stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U.
2017 poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 8
Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni kalendarzowych licząc od
dnia zawarcia umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dniu i godzinie
dostawy pod numerem telefonu 32/3319380.
§9
1.

2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody oraz
formy pisemne pod rygorem nieważności.
§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

