FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Załącznik 6/1-2

UMOWA
zawarta w dniu 2012……………... w Kutnie pomiędzy:
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Lecznica” S.C. Maria Kaczmarek, Małgorzata
Różycka-Grudniewicz, 99-300 Kutno, ul. Staszica 11, woj. łódzkie, NIP: 775-21-49-688,
REGON: 472255237
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez: panią Marię Kaczmarek – dyrektora/wspólnika
a
Firmą ……………………….., ……………………………., ul. ………………………, woj. ……..
NIP: ……………………… REGON: ………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez: pana/nią ……………… – ……………………..
o poniższej treści:
§1
Na podstawie zamówienia w trybie przetargu z dnia ……………………….. Zamawiający zleca, a
Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowej dostawy:
1. Ultrasonografu z sondą kardiologiczną wraz z wyposażeniem określonym w opisie
przedmiotu zamówienia typ …….. producent ……. rok produkcji *
2. Zestawu do prób wysiłkowych wraz z wyposażeniem określonym w opisie przedmiotu
zamówienia:
- Bieżnia z oprogramowaniem (system próby wysiłkowej) typ …….. producent …….
rok produkcji ………..
- Rejestrator holterowski EKG z oprogramowaniem typ …….. producent ……. rok
produkcji ………………..
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- Rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.
- Stolik, komputer z monitorem, drukarka laserowa ………………. *
* - niepotrzebne wykreślić
zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach

określonych w opisie przedmiotu

zamówienia i niniejszą umową.
§2
1.

Dostarczone urządzenia posiadają cechy i oznaczenia zgodne ze złożoną ofertą
i wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2.

Wykonawca gwarantuje, że urządzenia spełniają wymagania techniczne stawiane w opisie
przedmiotu zamówienia, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3.

Wykonawca zapewnia, że

urządzenie oprócz posiadania wymaganych przez

Zamawiającego parametrów technicznych i funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo
użytkowników oraz zapewnia deklarowaną jakość wykonywanych prac.
4.

Wykonawca

zobowiązuje się przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego

z obsługi dostarczonych urządzeń.

§3
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone na
podstawie przedłożonej oferty cenowej i wynosi:
1)

Ultrasonograf z sondą kardiologiczną wraz z wyposażeniem *
cena netto …………………….. PLN zł ….. gr.
podatek VAT …………………. PLN zł ….. gr.
cena brutto ……………………… PLN zł ….. gr.
(słownie: …………………………………. PLN zł ….. gr.)

2)

Zestaw do prób wysiłkowych wraz z wyposażeniem *
cena netto …………………….. PLN zł ….. gr.
podatek VAT …………………. PLN zł ….. gr.
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cena brutto ……………………… PLN zł ….. gr.
(słownie: …………………………………. PLN zł ….. gr.)

Razem:
cena netto:

…………………… PLN zł ….. gr.

podatek VAT

…………………… PLN zł ….. gr.

cena brutto:

……………………. PLN zł ….. gr.

(słownie: …………………………………………………………………. PLN złotych ………. groszy).

2.

Powyższa kwota jest wartością brutto zamówienia i zawiera wszystkie obciążenia
wynikające z kompleksowej dostawy urządzeń w tym podatek VAT, rabat, należności
celne, koszty transportu, opakowania, koszty ubezpieczenia, uruchomienia, przeszkolenia
personelu w zakresie obsługi oraz koszty serwisu w okresie gwarancji.

3.

Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 będzie wypłacone Wykonawcy po spełnieniu
łącznie następujących warunków:

-

dostawie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,

-

podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń,

-

uruchomieniu sprzętu,

-

przeszkoleniu personelu do obsługi urządzenia,

-

prawidłowym wystawieniu faktury VAT.

4.

Odbiór zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Staszica 11, 99-300 Kutno.

5.

Płatność za przedmiot umowy nastąpi po spełnieniu ust. 3 § 3 niniejszej umowy przez
Wykonawcę i doręczeniu faktury VAT Zamawiającemu.

6.

Płatności zostaną dokonane przelewem na konto Wykonawcy: Bank ………………………………...
nr konta ………………………………………………………………....

7.

Za datę zapłaty Strony uznają dzień dokonania przelewu należności.

8.

W przypadku zwłoki w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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9.

Wykonawca wraz z przedmiotem umowy doręczy Zamawiającemu instrukcje obsługi
urządzeń w języku polskim, kartę gwarancyjną, oryginalny prospekt oraz atesty
i certyfikaty (CE i na znak B).
§4
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 35 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy.
§5

1.

Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:
o

za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości
brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;

o

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia
lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,2% wartości brutto
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad;

o

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto.

2.

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną określoną w § 5 ust. 1
pkt. 3, bądź szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, dla których zastrzeżono kary
umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach
ogólnych.

3.

Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.

§6
1.

Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego
sprzętu zgodnie ze specyfikacją i ofertą wykonawcy na wszystkie elementy zakupionego
sprzętu. W tym celu wystawi i dostarczy w dniu dostawy urządzenia kartę gwarancyjną,
która będzie określała szczegółowe warunki konserwacji.
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2.

Gwarancja obejmuje okres ….. m-cy i liczona jest od daty podpisania protokołu odbioru.

3.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie

zgodnego z instrukcją jego użytkowania przez

Zamawiającego.
4.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 48 godzin w
dni robocze od chwili zgłoszenia.

5.

W przypadku, gdy usterki nie da się usunąć w miejscu użytkowania urządzenia - na czas
naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o podobnych parametrach.

6.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

7.

Jeżeli urządzenie mimo trzech napraw tego samego istotnego zespołu wykazuje nadal
wady, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy.

8.

Wykonawca gwarantuje dostęp do części zamiennych minimum przez 10/5* lat od daty
sprzedaży.

9.

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu
gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów zastosowanych przy wykonaniu
przedmiotu umowy.
§7

W ramach niniejszej umowy

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć bezpłatnie

usługi

serwisowe w okresie gwarancyjnym w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania
urządzeń.
§8
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§9
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a. w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
b. jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d. Wykonawca przerwał realizację zamówienia i zwłoka trwa dłużej niż 3 dni.
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2.

W przypadku określonym w ust.1, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym
z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

3.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
a. Zamawiający odmawia dokonania odbioru

przedmiotu umowy bez podania

uzasadnienia,
b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistniałej uprzednio nieprzewidzianej
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie pod rygorem nieważności.

§ 10
Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może być przeniesiona na
osobę trzecią w wyniku przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego
bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej umowy.

§ 11
Integralną część umowy stanowią:
1) Oferta – zał. 1.
2) Upoważnienie – zał. 2 *
3) Formularz ofertowy – zał. 3
4) Parametry techniczne – zał. 4 (1 i 2)*
5) Formularz cenowy – zał. 5 (1 i 2)*

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 13
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają
orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

………...........................................

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

[podpis, pieczęć]

[podpis, pieczęć]

Kutno dnia 2012 …………
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