PROJEKT UMOWY 1PN.2018
zawarta w Olsztynie dnia ………….. pomiędzy :
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28
KRS 0000000537,

REGON 510876884,

NIP 739-30- 34-091

reprezentowanym przez: Joannę Motyl – Żechowicz - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………….
NIP: ….. REGON………..
reprezentowanym przez: ______________________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania na
dostawę aparatu USG do gabinetu ginekologicznego, po przeprowadzeniu postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego nr 1PN.2018 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz 2016r. poz. 831, 96 i 1020) z późniejszymi
zmianami zawarto niniejszą umowę.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa aparatu USG do gabinetu ginekologicznego.
2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy:
−

jest z ………. roku,

−

posiada wysoką jakość oraz niezbędne atesty i certyfikaty wynikające z ich właściwości i celu
przeznaczenia,

−

spełnia wszelkie obowiązujące przepisy, normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii
Europejskiej,

−

jest wolny od wad fizycznych i prawnych,

−

nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

3. Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym
zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego
i cenowego, jak również treść niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dostawę, instalację oraz serwis gwarancyjny przedmiotu umowy
wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi wykona nieodpłatnie.
5. Przez dostawę określona w pkt. 1 niniejszego paragrafu należy rozumieć dostawę wraz z
montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego oraz dostarczeniem:
a) Karty gwarancyjnej,
b) Wykazu dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z art. 90
ust.3 ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.),

c) Wykazu podmiotów obsługi serwisowej (zgodnie z art. 90 ust.4 ustawy o wyrobach
medycznych z dn. 20.05.2010r.),
d) Wykaz środków myjących i dezynfekujących oraz instrukcję przeprowadzania dezynfekcji
asortymentu,
e) Dokumentacji serwisowej oraz instrukcji obsługi w języku polskim,
f)

Dokumenty (certyfikat CE, zaświadczenie dopuszczające oferowany przedmiot umowy do
stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów
medycznych i inne wymagane przepisami prawa dokumenty). Wszystkie dokumenty muszą
być w języku polskim bądź przetłumaczone na język polski.

6. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego przeszkolenia personelu z zakresu obsługi urządzenia
w terminie ustalonym przez strony.
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt po uruchomieniu będzie gotowy do użytkowania
bez dodatkowych zakupów i inwestycji.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisu w Paszporcie technicznym urządzenia o
montażu i dacie oddania w użytkowanie sprzętu.
9. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta
Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 2
1. Strony ustalają termin realizacji umowy (4 tygodnie od dnia podpisania umowy).

§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar kwotę …………..zł netto (słownie….),
tj. …… zł brutto (słownie……….).
2. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek wykonawcy nr
………………………. w terminie 30 dni licząc od daty dostawy i protokolarnego odbioru towaru.

§ 4
1. Transport towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy, na
jego koszt i ryzyko. Wykonawca zapewni rozładunek i transport wewnętrzny sprzętu.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy do
chwili jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o dostawnie minimum 2 dni
robocze przed dostarczeniem sprzętu. Informacja ta powinna zostać przekazana pocztą
elektroniczną na adres przetragi.pso@gmail.com
4. Zamawiający zobowiązuje się wskazać osobę upoważnioną do odbioru towaru. W przypadku
braku takiego wskazania, uważać się będzie pracownika podpisującego protokół odbioru
towaru jako osobę upoważnioną.
5. Obie strony zobowiązują się do sporządzenia i podpisania protokołu przekazania towaru
niezwłocznie po jego dostawie.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich w związku z
ewentualną szkodą wynikłą z nienależytego wykonania umowy.

§5
1. Za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia netto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający obciąży go karą umowną w
wysokości 5%.
3. Jeśli Zamawiający odstąpi od wykonania umowy, Wykonawca obciąży go karą umowną w
wysokości 5%.
§ 6
1. Wszelkie reklamacje jakościowe ujawnione w dostawie towaru Zamawiający zobowiązany jest
przedstawić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty odbioru urządzenia.
§ 7
1. Na dostarczony towar Wykonawca udziela pełnej gwarancji na okres…..od dnia dostarczenia
sprzętu potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
2. Naprawa gwarancyjna musi być wykonana w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia
awarii.
3. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
musi dostarczyć urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach. Transport urządzenia do i z
siedziby Wykonawcy nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza maksymalnie 3 naprawy elementu urządzenia w okresie trwania
gwarancji. W przypadku przekroczenia liczby 3 napraw elementu urządzenia w okresie
gwarancyjnym Wykonawca musi wymienić element na nowy.
5. W przypadku awarii sprzętu w okresie gwarancji i wykonania naprawy, gwarancja na ten sprzęt
zostaje wydłużona o czas naprawy. W przypadku wymiany urządzenia gwarancja biegnie na nowo.
6. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, konstrukcyjne, w wykonawstwie i montażu oraz inne
usterki, które powstały bez winy użytkownika.
7. Wykonawca w okresie gwarancji przeprowadzi w cenie umowy niezbędne przeglądy urządzenia
oraz wykona 1 przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji w zakresie zgodnym z
wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, łącznie z wymianą wszystkich części i
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu.
8. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku
obowiązywania gwarancji.
§8
Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej z zastrzeżeniem
postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Zamawiający:

Wykonawca:

