Załącznik nr 6
Projekt umowy Nr ....................../18
zawarta w dniu ……………………2018 r.
pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Jana Bosko 5, 08300 Sokołów Podlaski wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie po numerem 0000035422, reprezentowanym
przez:
Zbigniew Deja - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,
a
................................. z siedzibą .................................................................................. wpisanym do KRS pod
nr ......................., , reprezentowaną przez:
.....................................................................
zwaną dalej Wykonawcą
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup aparatury medycznej w ramach projektu
„Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz
POZ w powiecie sokołowskim RPMA.06.01.00-14-9851/17” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie
6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (znak sprawy:FZP-2810- /18) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1.Przedmiotem umowy jest dostawa aparatuty medycznej.......... , zwanego w dalszej części umowy towarem,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, który stanowi integralną część umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się do dokonania montażu oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia
transportem na swój koszt i ryzyko, w terminie do ... od dnia zawarcia Umowy.
§2
Wartość umowy brutto wynosi: …………….PLN (słownie: ………….. złotych) i ustalona została na
podstawie ceny przedstawionej w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym, wartość netto wynosi
………….. PLN (słownie: …….. złotych), a podatek VAT w stawce ….%, tj. ………. PLN.
Dostarczony przez Wykonawcę towar musi być oznakowany, posiadać instrukcję użytkowania, opis wyrobu,
etykiety (oryginalne) sporządzone w języku polskim.
Strony za termin wykonania dostawy określają dzień złożenia podpisu przez Zamawiającego oraz
Wykonawcę na protokole odbioru dostawy.
§3
Zobowiązania:
a) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt, której ważność rozpocznie się od daty odbioru
urządzenia przez Zamawiającego na okres …... miesięcy.
b)Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe.
c)Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy równoważny na czas wykonywania usługi serwisowej
przekraczającej okres 7 dni kalendarzowych..
d) Oferowane urządzenia mają być nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe i nieużywane,
wyprodukowane w 2018r.
e) Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa

i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017 poz 211) oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych. Urządzenia mają być kompletne, po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
f) Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, bezpłatnych przeglądów
technicznych w okresie gwarancji – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz bezpłatnego
przeszkolenia personelu medycznego i technicznego (wytypowanego przez Zamawiającego) w zakresie:
działania, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki usterek każdego asortymentu dostarczonych urządzeń
§4
1.Podstawą wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie protokół
zdawczo – odbiorczy, podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2.Termin płatności Strony ustaliły na 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia dostawy zamówionego
towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
3.Należność będzie przekazana przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze.
4.Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1.Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego
w terminie określonym w § 1 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 %
wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy, bądź odstąpienia
Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3.Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli powstała z
tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4.W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 ust. 2
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, od wartości niezapłaconej
faktury. Zamawiający zastrzega prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych
odsetek.
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikającej z faktury VAT.
§6
1. W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie 5 dni roboczych, a po
bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem
Zamawiającego.
§7
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres … (minimalnie 24
miesiące) licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania.
2.Wykonawca załączy do urządzenia odpowiednią kartę gwarancyjną.
3.Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Zgłoszenie
awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie a w ślad za tym faksem na numer (……)
…………………………… .
4.Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatnie usługę serwisu w okresie gwarancyjnym.
5.Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną
odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej urządzenia. W okresie gwarancji, wszelkie
koszty związane w szczegóności z: obsługą serwisową, naprawami gwarancyjnymi, przeglądami,
modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi
Wykonawca.
6.Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany elementu/podzespołu na fabrycznie nowe w sytuacji, gdy
nastąpi 3 – krotne uszkodzenie tego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym. Wymiana nastąpi nie
później niż w terminie 14 dni od daty stwierdzenia uszkodzenia.
7.Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

8.Strony ustalają upływ okresu rękojmi na trzy miesiące po upływie okresu gwarancji.
1.
Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy równoważny na czas wykonywania usługi serwisowej
przekraczającej okres 7 dni kalendarzowych.
§8
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w
sytuacji:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT,
2) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych
Zamawiającego.
3)zmiany terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4)zmiany terminu szkolenia pracowników w przypadku zaistnienia okoliczności których nie mozna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5)zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
1.
zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru
oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony,
pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu
7) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej
jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem,
iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu
8)zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego
9) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w
szczególności do:
1. ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
2. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
3. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
4. zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego
oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
5. niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa
danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1obowiązuje Wykonawcę także po
rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę
wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 10
Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
§ 12
Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, tj. po bezskutecznym upływie
30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej
umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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