
Załącznik nr 5

UMOWA NR ……/2015.

zawarta w dniu ……………… w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. -prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907,984,1047 i 1473,z 2014 r.

poz.423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz.349 )
Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarska Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, 14-500 Braniewo ul. Stefczyka
11 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003573, NIP 582-
14-87-023 REGON 170774238 reprezentowaną przez:

1. mgr Kazimierza Kapłon – Dyrektora WSPL SP ZOZ
2. P. Jadwigę Gajownik - Główną Księgową

zwaną dalej „Zamawiającym”.

a

……………………………………………………………………………………….. ………………………….
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………………….
REGON: ……………………………………….. NIP: ………………..………………………………..
reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem oraz
szkoleniem personelu Zamawiającego (w zakresie obsługi i konserwacji) do
jego siedziby w Braniewie przy ulicy Stefczyka 11 fabrycznie nowej
aparatury do fizykoterapii wyprodukowanej w latach 2014-2015 , według
cech jakościowo-ilościowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, stanowiącym jej integralną część.

2. Dostawa wraz z montażem odbędzie się w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.



3. Szkolenie personelu Zamawiającego (w zakresie obsługi i konserwacji)
zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

4. Wraz z w/w sprzętem, wykonawca dostarczy Zamawiającemu w polskiej
wersji językowej:
a) karty gwarancyjne; .
b) dokumentację techniczną;
c) instrukcje obsługi aparatów –po 1 egzemplarzu w formie pisemnej,

5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu
jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych i objęty
gwarancją producenta oraz że spełnia wymagania określone w ustawie z
dnia 20 maja 2010 r. - o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107,
poz. 679).

§ 2.

1. Wartość zamówienia w ramach niniejszej umowy wynosi : …………………
(słownie: …………………………………………………………. złotych) brutto

2. w tym 8% podatku VAT – …………………
„ 23% podatku VAT - …………………

Razem  podatek VAT ………………… zł.

3. Podana powyżej cena zamówienia jest ceną całkowitą, obejmującą
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, które Wykonawca
zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją umowy.

4. Cena przedmiotu umowy jest zgodna ze złożoną przez Wykonawcę ofertą
oraz załączoną do oferty szczegółową specyfikacją ilościowo – cenową
części składowych zamówienia.

5. Podstawą zapłaty będzie protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy i odbioru
sprzętu, jego instalacji, uruchomienia i przeszkolenia pracowników,
podpisany przez strony umowy oraz wystawiona przez Wykonawcę faktura.

6. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

7. Należność z tytułu zrealizowanego zamówienia będzie przekazana na konto
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
środków z dotacji celowej MON na przedmiot odjęty niniejszą umową.



§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić przedmiot umowy na
własny koszt  i ryzyko w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

§ 4.

1. Realizacja zamówienia może obejmować jedynie dni robocze
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego. Na pisemny
wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia konieczności pracy w innych
dniach i godzinach, Zamawiający może wyrazić zgodę.

2. Uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie jego
właściwej eksploatacji i konserwacji nastąpi w miejscu zamontowania
sprzętu i zostanie zakończone protokołem szkolenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancyjnym, nieodpłatnie udzieli wszechstronnej
pomocy Zamawiającemu, jeżeli tylko wystąpią jakiekolwiek trudności
związane z eksploatacją przedmiotu umowy w terminie 24 godzin  od
momentu powiadomienia o zaistnieniu tej okoliczności.

§ 5.

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy określony w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy, jest w stanie kompletnym, wolnym od wad materiałowych
i konstrukcyjnych, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości
jak i funkcjonalności.

2. Wykonawca udziela gwarancji na aparaty (w tym na wszystkie elementy,
części ) – minimum 24 miesiące. Termin  gwarancji rozpoczyna bieg
od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Rękojmia za wady aparatów (w tym na wszystkie elementy, części )
wynosi : – minimum 24 miesiące, Termin rękojmi za wady  rozpoczyna bieg
od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Wykonawca w ramach realizacji gwarancji wykonuje na własny koszt
naprawy sprzętu, wymienia uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu
w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciąża Zamawiającego
powstałymi z tego powodu kosztami (materiałowymi oraz dojazdów).

5. Cena przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy obejmuje
również wykonanie przez Wykonawcę minimum jednego  przeglądu
gwarancyjnego w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej.



6. Serwis świadczony będzie przez stałą placówkę dostępną na terenie Polski
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym posiadający autoryzację
producenta.

7. Usługi gwarancyjne świadczy na terenie Polski, w imieniu i na rzecz
Wykonawcy autoryzowany serwis:
………………………………………………………………..

te.l. ………………; fax ………………..(nazwa, adres, nr telefonu, faksu)

8. Zamawiający ma możliwość zgłaszania usterek przez 24 godziny na dobę.

9. W przypadku gdy zgłoszenie nastąpi w dniu roboczym w godz. od 8.00 do
15.00, wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy nie później niż
w ciągu max. 24 h od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku gdy
zgłoszenie usterki nastąpi po godz.15.00 w dniu roboczym, Wykonawca
będzie zobowiązany przystąpić do naprawy w ciągu max. 24 godzin
liczonych od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

10. W przypadku gdy przewidywany czas koniecznej naprawy przekracza 7
dni, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania na czas
naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż
przedmiot umowy. Koszty wynikłe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

11. W przypadku konieczności transportu przedmiotu umowy do punktu
naprawy koszty opakowania, transportu, załadunku i rozładunku, jak
również ubezpieczenia na wypadek utraty lub uszkodzenia pokrywa
Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzeń
sprzętu podczas transportu.

12. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu
aparatu , który spowodował utratę funkcji użytkowej przedmiotu umowy,
Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół aparatu na nowy,
wolny od wad – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.

13. Wykonawca udziela dodatkowej 24 miesięcznej gwarancji dla nowo
zainstalowane  elementy, podzespoły.

14. Wszystkie naprawy, automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas
przestoju, który będzie liczony od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej
usunięcia.

15. Pozostałe zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i warunków
serwisu wynikają z informacji zawartych w kartach gwarancyjnych.



16. Wykonawca gwarantuje dostępność serwisową części zamiennych przez
minimum 7 lat  od daty zakończenia produkcji danego urządzenia.

§ 6.

1. Strony ustalają wysokość kar umownych w przypadku:
a) opóźnienia w terminie dostawy, w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu

umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
b) opóźnienia w terminie reakcji serwisowej Wykonawcy, o której mowa w

§ 5 ust. 9 i 10 umowy oraz w wykonaniu obowiązków umownych
Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy, § 5 ust. 12 - w
wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,

c) odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu
karę w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy określonej  w § 2
ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania do pełnej
wysokości szkody, jeśli kary umowne nie będą pokrywały wyrządzonej
szkody.

3. W przypadku niezrealizowania zamówienia (brak co najmniej jednego
z elementów takich jak: dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu, bądź
przeszkolenie pracowników) w terminie określonym w § 3 niniejszej
umowy przez okres 15 dni,  Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy – z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca - w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności.
Odstąpienie od umowy nastąpi poprzez złożenie stosownego pisemnego
oświadczenia przez Zamawiającego. Paragraf 6 ust. 1 lit. c umowy stosuje
się odpowiednio.

§ 7.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez
ponoszenia z tego tytułu konsekwencji prawnych i finansowych.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy dłuższej  niż 15 dni w
terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Paragraf 6 ust. 1 lit. c
umowy stosuje się odpowiednio.



§ 8.

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

2. Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno przenosić
żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie. Strony wyłączają cesję wierzytelności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - prawo zamówień publicznych.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie
Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Do wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia i umowy
strony wyznaczają:
- ze strony Zamawiającego – ………………………………………………………….

- ze strony Wykonawcy – ……………………………………………………………….

§ 10.

1. Załączniki wymienione w umowie stanowią integralną część niniejszej

umowy.

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

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

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


