Załącznik nr 1 do SIWZ

WZÓR UMOWY
W dniu ........................ pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 22 KRS 0000002538, NIP 817-17-50-893 REGON 000308637, zwanym w dalszej części
Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………………
a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON .. ..............
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………………
…………………………………
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia
publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zostaje zawarta umowa
następującej treści:
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§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a) sprzedaż i dostawa …………………………. - spełniającego wymagania określone w SIWZ – na koszt
i ryzyko Wykonawcy, o wymaganiach i parametrach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, znak SzP.ZP.271.16.18 (dalej: „SIWZ”) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę
z dnia ………
b) zamontowanie i oddanie przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej
c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu.
SIWZ i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca gwarantuje, że ……………………… objęte przedmiotem umowy jest fabrycznie nowe
nieużywane, w pełni sprawne i nadające się do użytku, oraz posiada właściwości, o których Wykonawca
zapewnił Zamawiającego w swojej ofercie.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku
polskim.
§ 2
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków objętych przedmiotem umowy, o których mowa
w § 1 ust.1 niniejszej umowy, transportem własnym, na swój koszt i ryzyko – loco-miejsce wskazane przez
Zamawiającego w terminie do ………. od daty podpisania umowy.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:15,
po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym.
Dowodem dokonania czynności wymienionych w ust.1 jest protokół zdawczo-odbiorczy - formularz
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisany przez strony umowy.
Podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wypłaty należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy,
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy tak jak za własne działania,
uchybienia i zaniedbania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem, niekompletnego lub
posiadającego ślady zewnętrznego uszkodzenia z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej
dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu niniejszej umowy należytej staranności,
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności.
§ 3
Strony uzgodniły wartość dostawy (netto) określoną w ofercie Wykonawcy na kwotę .............. (słownie:
........................................).
Wartość brutto zamówienia wynosi …………… (słownie: …………… ).
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Kwota, o której mowa w ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
wykonania przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności:
a) sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiającego,
b) wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego
przez Zamawiającego,
c) zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej
sprawności technicznej i użytkowej,
d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,
e) serwis gwarancyjny,
f) przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji
g) marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
h) ubezpieczenie
i) podatek VAT (jeśli dotyczy)
j) cło (jeśli dotyczy),
k) podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 4
Zapłata za przedmiot umowy o którym mowa w § 1 płatna jest przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy prowadzony przez ………… o numerze ………………………. w terminie 60 dni po
dostarczeniu, zamontowaniu, uruchomieniu i bezusterkowym przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym
przedmiotu umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz,
że posiada numer identyfikacyjny NIP 817-17-50-893.
Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne dostarczonego asortymentu.
Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego asortymentu
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, oraz ze złożoną ofertą.
W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy
pisemne zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy
(a także oprogramowania jeżeli dotyczy), w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające
w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 6
Wykonawca na dostarczony …………………………. będący przedmiotem umowy udziela gwarancji
na okres ……………….. (przy czym okres gwarancji będzie się liczył od dnia zamontowania, uruchomienia
i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym).
Okres gwarancji przerywany jest na okres dokonywania napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że:
a. zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia serwis gwarancyjny,
b. zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji
przeglądy wg zaleceń producenta
c. zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny
d. zobowiązuje się zapewnić zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny
e. zapewni części zamienne przez okres 10 lat.
Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia wady/usterki w czasie max. 24 godzin od chwili
zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem) awarii (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy),
W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia
w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części do 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia awarii.

2

6.
7.

8.

9.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Całość kosztów naprawy (w tym robocizna, części zamienne, podzespoły, dojazd serwisu, itp.) w okresie
gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej dokonanej naprawy tej samej części lub
podzespołu urządzenia wymieni tę część lub podzespół na nowy w terminie 10 dni od daty dokonania
trzeciej naprawy.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady autoryzowanemu
serwisowi na koszt Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, o ile ujawnienie się wady nastąpiło przed upływem tego terminu.
§ 7
Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 %
wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
b) z tytułu niedostarczenia przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jej
rozwiązania lub wypowiedzenia przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia,
c) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 8 ust. 1-6 niniejszej
Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości przeniesionej,
przekazanej, poręczonej lub objętej pełnomocnictwem wierzytelności,
d) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia,
e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za
każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 5 umowy na usunięcie
zgłoszonej awarii aparatury medycznej w ramach udzielonej gwarancji.
Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili
potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar
umownych ustalonych w niniejszej umowie ma zasadach ogólnych.
§ 8
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów
poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej
umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym
umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem
Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu,
pożyczki)
Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje
rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę
w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej
umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z roku 2016, poz. 1638 ze
zm.) Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom
innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.
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§ 9
Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych
w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności
na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników,
klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których
ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom
trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia
sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia
strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych
informacji.
§ 10
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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…...................................
miejscowość

data

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
Bezpośredni Odbiorca:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22
w imieniu którego odbioru, na podstawie oględzin zewnętrznych, dokonuje pracownik Sekcji
Zaopatrzeniowo - Magazynowej:
……………………………………………………………………………………………….
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

niniejszym potwierdza przyjęcie od Sprzedającego:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
w imieniu którego przekazuje:
………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

następującą aparaturę medyczną/sprzęt/urządzenie:
Nazwa: ……………………….
Typ: …………………………..
Nr seryjny: ……………………
Rok produkcji: ……………….
Ilość: ………………………….
Stan dostawy :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ewentualne zastrzeżenia :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Bezpośredni Odbiorca:

Sprzedający:
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