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Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/…./2013
Zawarta w dniu ………. 2013 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z
siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowaną przez:
Józef Babicz – Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Pilch
oraz:
Samodzielnym Gminnym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
z siedzibą: ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec
reprezentowanym przez:
Joanna Mateja – Dyrektor SGZPOZ w Czarnym Dunajcu
przy kontrasygnacie: Anna Bartyzoł – Główna Księgowa
zwanym dalej w treści umowy "Zamawiający",
a firmą: ........................................................................................................................... z siedzibą w:
...............................................................................................................................................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym:
...............................................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ...................................................................................
zwaną dalej w treści "Dostawca",
reprezentowaną przez:
1 . ..........................
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 29/2013 [znak sprawy RB.271.29-2013] zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z późn.
zm.).
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.: Dostawa nowego
cyfrowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem dla Samodzielnego
Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu, zgodnie z
ofertą z dnia……….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy technicznej.
2. Dostawa fabrycznie nowego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym
Dopplerem dla potrzeb Przychodni w miejscowości Ratułów, obejmuje urządzenie producent:
……………….., typ/model: ………, o parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych i warunkach serwisu określonych w załączniku nr 2 – wymagane
parametry.
3. Strony ustalają, że przedmiot umowy o którym mowa wyżej będzie dostarczony, zainstalowany
i uruchomiony w siedzibie Przychodni w miejscowości Ratułów przez Dostawcę własnymi
siłami.
4. Dostawca zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla minimum 2
pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia w
Przychodni w miejscowości Ratułów z chwilą dokonania montażu i uruchomienia.
1.
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5. Dostawca oświadcza, że przedmiot dostawy posiada wymagane aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty, atesty itp. dopuszczające dostarczona urządzenie
do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć.
§2
Termin wykonania zamówienia
Termin dostawy: do 15 dni od podpisania umowy
§3
Wykonanie umowy
1. Dostawca oświadcza, ze posiada niezbędną wiedze, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i
techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.
2. Dostawca dostarczy towar transportem własnym na własny ryzyko i koszt z dostawą,
rozładunkiem, montażem i uruchomieniem w Przychodni w miejscowości Ratułów.
3. Dostawca wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu oryginalne
bądź uwierzytelniona kserokopie dokumentów o których mowa w § 1 ust. 5 umowy, oraz
kompletną dokumentacje techniczną w języku polskim w tym instrukcję obsługi.
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w formie protokołu odbioru. Za odbiór
bezusterkowy, strony uznają odbiór bez zastrzeżeń Zamawiającego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego w szczególności w
przypadku gdy:
- dostarczono towar złej jakości bądź uszkodzony
- dostarczono towar niezgodny z umową
- nie dostarczono dokumentów o których mowa w ust. 3
6. Dostawca oświadcza, że wymiana towaru wadliwego, o którym mowa w ust. 5 umowy nastąpi
w ciągu 3 dni od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Dostawcy. W przypadku, gdy ostatni
dzień dostawy będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy,
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W tej sytuacji
postanowienia ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej
umowy stwierdzone w okresie rękojmi, na zasadach określonych w obowiązujących w tym
zakresie przepisach prawa.
8. Dostawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy
9. Dostawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie: ……………………………..
§4
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............ złotych netto (słownie: .............................),
powiększone o podatek VAT [.....%], co daje kwotę .................. złotych brutto (słownie:
.......................................................).
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
3. Płatnikiem przedmiotu umowy jest Samodzielnym Gminnym Zakładem Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
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4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego Dostawcy ............................................................
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego, bezusterkowego protokołu odbioru.
6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym
bezusterkowym protokołem odbioru.
7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
8. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
§5
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
naliczone będą kary umowne.
2. Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
1) Za zwłokę w terminie dostawy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy
dzień opóźnienia (termin dostawy określono w §2 niniejszej umowy),
2) Za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w szczególności o których mowa §3 ust. 5
– w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) Za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przekraczającej termin określony
w §7 ust. 2, – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia
4) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy –
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego
mu wynagrodzenia (z faktury)
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań przewyższających kary
umowne na zasadach ogólnych.
§6
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1) W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy oraz warunków przetargu
będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy
2) W przypadku niewykonania postanowień niniejszej umowy trwającego dłużej niż 30 dni.
§7
Gwarancja i serwis
1. Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie medyczne licząc od
terminu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu dostawy.
2. Dostawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni.
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3. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia
Zamawiającemu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych,
jakościowych i funkcjonalnych.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej awarii
tego samego podzespołu dostarczonego urządzenia, zostanie on wymieniony na nowy wolny od
wad.
5. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z
eksploatacji trwającej powyżej terminów przewidzianych na usuniecie awarii z powodu
naprawy o której mowa w ust. 3.
§8
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie
sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.
Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w umowie – na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
b) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego.
c) Zmiany stawki podatku VAT.
d) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.
e) Zmiany sposobu lub terminu płatności - na wniosek Zamawiającego pod warunkiem pisemnej
akceptacji Wykonawcy.
f) Zmian korzystnych dla Zamawiającego - na wniosek Zamawiającego pod warunkiem pisemnej
akceptacji Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).
§9
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.

3.

Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
2. Wymagane parametry
ZAMAWIAJĄCY:
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