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Załącznik nr3

UMOWA nr ….2019
W dniu ………….2019 r.. w Zielonce
pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Miejskim Ośrodkiem Zdrowia w Zielonce,
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka, NIP 125-10-41592 , REGON 016180722,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego pod nr 0000161809,
reprezentowanym przez
Panią Krystynę Rusiniak - Dyrektora
a
…………….. , z siedzibą …………, ul. ………….., tel. ………, fax.: ………, zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
…………, …………Wydział Gospodarczy pod nr KRS ………………, posiadającą NIP nr
…………., Regon nr …………., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
..............................................................................
..............................................................................

- ……………………………………
- ……………………………………

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :
dostawę unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem, wyprodukowanego przez firmę
………………… fabrycznie nowego, rok produkcji nie wcześniej niż 2018.
2. Sprzęt jest fabrycznie nowy, rok produkcji ….. r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy określa opis pn. „ zestawienie parametrów technicznych”,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczy, zamontuje, uruchomi sprzęt wraz z wyposażeniem w
terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy tj. do dnia ……………
2. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi nastąpi po instalacji sprzętu i będzie trwało
stosownie do potrzeb zamawiającego.
3. Miejsce dostawy, montażu i przeszkolenia nastąpi w ,siedzibie zamawiającego
§3
1. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy w łącznej
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kwocie ………. zł. netto plus 8 % podatek VAT w wysokości ……….. zł. podatku VAT,
łącznie ………. zł. brutto ( słownie: …………), na podstawie przyjętej oferty Wykonawcy.
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt realizacji
zamówienia, tj. koszt zakupu unitu stomatologicznego, dostawy, montażu,
serwisu gwarancyjnego 1 raz w roku stosownie do udzielonej gwarancji, dokumentacji technicznej
dostarczonego sprzętu, instrukcji obsługi w jęz. polskim jak również przeszkolenia pracowników
SZPZOZ MOZ w zakresie obsługi.
§4
1. Strony ustalają , że odbiór przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę
następujących czynności:
a) dostawy sprzętu,
b) montażu i uruchomienia.
§5
1. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem
Wykonawcy w formie protokołu zdawczo - odbiorczego, stanowiącego podstawę do wystawienia
faktury za wykonaną dostawę.
2. Protokół zdawczo – odbiorczy będzie zawierał m.in.:
- datę dostawy i montażu
- szczegółowy wykaz dostawy wraz z nr katalogowymi
- instrukcję obsługi w jęz. polskim
- kartę gwarancji
- dokumentację techniczna
- inne
3. Faktura Wykonawcy będzie regulowana w formie przelewu na jego konto wskazane na fakturze w
terminie 14 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego .
§6
1. Wykonawca udziela:....... miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.
2. W czasie trwania gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia usług serwisowych,
jak również do wykonania min.1 w roku przeglądu gwarancyjnego potwierdzonego pisemną
opinią nt. sprawności technicznej.
3. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia (świadczenie w ramach serwisu gwarancyjnego ),
liczony od daty zgłoszenia awarii – do 2 dni roboczych,
4. Okres gwarancji liczony jest od daty sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego przez
komisję odbiorczą powołaną przez Zamawiającego , o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o okres czasu pomiędzy datą zgłoszenia
usterki, a datą jej usunięcia.
5. Maksymalna liczba napraw w okresie udzielonej gwarancji, powodująca wymianę podzespołu na
nowy - maksymalnie 3 naprawy.
6. Wykonawca gwarantuje 8 letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do
części zamiennych jak również materiałów zużywalnych.
7. Urządzenia są dopuszczone do obrotu i użytku na terenie RP, zgodnie z wymogami ustawy o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 ze zm.).
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia,
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jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.
9. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi
udzielonej przez niego gwarancji.
§7
1. Do kontaktów roboczych z pracownikami Zamawiającego, Wykonawca wyznacza swoich
pracowników w osobach:
,.
2. Do zgłaszania usterek w imieniu Zamawiającego upoważnione są nw. osoby:
,......................
,
§8
1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialność według następujących zasad:
1) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:
a) za przekroczenie terminu określonego w § 2 ust.1 umowy - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia łącznego wymienionego w § 3 ust. 1 (lub w § 3 ust. 1 lit. a lub b – jeżeli
przekroczenie dotyczy tylko jednego z urządzeń ) w niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad*/,
c) za nienależytą realizację przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy ,
d) za przekroczenie terminu określonego w § 6 ust.3 umowy - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
e) w przypadku stwierdzenia niezgodności urządzenia z opisem, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenie kary umownej w kwocie
10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo egzekwowania kar umownych wynikających z niniejszej
umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia,
w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę lub
wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych (§ 8 ust.1) w
tym w szczególności :
1) jeżeli Wykonawca przekroczył termin dostawy określony w § 2 ust.1 umowy powyżej 14 dni
2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania
wymaganej staranności;
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2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez
wypowiedzenia, w przypadku:
1) likwidacji Wykonawcy;
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
- w terminie do 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności.
3. W razie wystąpienia 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.
§ 10
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie
dotyczyła następujących okoliczności:
a) zmiany adresu Wykonawcy lub zmiany adresów dotyczących realizacji przedmiotu umowy ze
strony Zamawiającego,
b) zmiany stawki podatku VAT.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 11
Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy .
§ 12
Ewentualne spory dotyczące realizacji postanowień umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Zestawienie parametrów technicznych
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

