Załącznik nr 5
UMOWA
zawarta w dniu …………………………………. roku w Poznaniu, pomiędzy Stronami:
Zamawiającym:
Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Al. Solidarności 36, 61696 Poznań, NIP: 9720911674, REGON: 630511135, reprezentowany przez: p.o. Dyrektora – Piotra Nycz,
a
Wykonawcą:
……………………………………. z siedzibą w ………………………………. przy ul. ………………………………………, NIP:
………………………………, REGON:……………………………, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ………………………………, sąd rejestrowy ………………., kapitał zakładowy
………………. zł opłacony ……………..
reprezentowaną przez: ………………………………………………,
(w przypadku innych osób, niż spółki kapitałowe, należy podać odpowiednie dane identyfikujące)
następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY

1.

2.
3.

4.

§ 1.
Przedmiotem Umowy jest: „zakup zestawu laparoskopowego dla pracowni urologicznej” (dalej:
urządzenie), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………….., wraz z dostarczeniem urządzenia do miejsca
montażu, jego montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie na miejscu montażu osób wskazanych przez
Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Dane techniczne, dane techniczne, parametry użytkowe, rok produkcji oraz warunki gwarancji i serwisu
urządzenia, zawiera oferta Wykonawcy, stanowiąca integralną część Umowy.
Wykonawca, zgodnie z wymogami przeprowadzonego postępowania, wraz z urządzeniem dostarczy
Zamawiającemu wymagane dokumenty w języku polskim, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i
stosowania produktu medycznego zgodnie z przepisami. Urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich
parametrów, musi też gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.
Umowę zawarto w trybie zamówień publicznych, w postępowaniu ……………….
OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1.

2.

3.

§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt i ryzyko: zakup urządzenia, opakowanie, transport,
ubezpieczenie transportu, instalację, montaż, uruchomienie i przetestowanie urządzenia – w miejscu jego
montażu.
Wykonanie przedmiotu Umowy musi nastąpić z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacją, etyką zawodową oraz postanowieniami
Umowy.
Prócz dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy
odbiorze urządzenia:
1) wszelkie wymagane dokumenty licencyjne,
2) instrukcje użytkowania w języku polskim (instrukcje obsługi) w formie pisemnej i elektronicznej, do
wszystkich urządzeń, stanowisk i oprogramowania,
3) karty gwarancyjne producenta na urządzenie.

§ 3.
W porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca przeprowadzi praktyczne i teoretyczne przeszkolenie personelu
obsługującego urządzenia oraz oprogramowanie, nie później niż w ciągu …………….. od dostarczenia i
zamontowania urządzeń.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§ 4.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy, określony w § 1 i w § 2, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia
podpisania Umowy, przy czym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej terminie dostawy
urządzenia, a także o gotowości do podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, każdorazowo
z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, przynajmniej pocztą elektroniczną na adres mailowy ………….
Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego końcowego
protokołu zdawczo–odbiorczego z dostawy i odbioru urządzenia, jego instalacji, montażu, uruchomienia i
przetestowania, wraz z dostarczeniem wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 i
w § 2 ust. 3 Umowy, bez uwag. Z chwilą podpisania przez Strony końcowego protokołu zdawczoodbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu
zamówienia oraz za jego utratę.
W razie stwierdzenia przy odbiorze końcowym usterek lub wad urządzenia Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia nowego urządzenia w terminie uzgodnionym przez Strony w protokole zdawczoodbiorczym, nie dłuższym niż ……………….dni oraz do zapewnienia na ten czas Zamawiającemu urządzenia
zastępczego o parametrach technicznych, użytkowych i funkcjonalnych nie gorszych od urządzenia
objętego Umową.
Zamawiający upoważnia do odbioru urządzenia i dokumentów, w tym do podpisania końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego, następujące osoby: ……………………………………
Wykonawca upoważnia do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego: ..............................................
Zmiana w osobach wymienionych w ust. 4 i 5 lub w danych kontaktowych do tych osób, nie stanowi
zmiany Umowy, wymaga natomiast pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5.
Zamawiający ma obowiązek:
1)
zamówione urządzenie odebrać,
2)
zgłosić przy dostarczeniu urządzenia braki ilościowe lub niezgodność dostarczonego urządzenia z
Umową,
3)
udostępnić Wykonawcy pomieszczenie do instalacji i montażu urządzenia, zgodnie z wymaganiami
Wykonawcy przedstawionymi w ofercie,
4)
uczestniczyć w uruchomieniu urządzenia i testach,
5)
dokonać odbioru końcowego urządzenia,
6)
terminowo zapłacić za urządzenie dostarczone zgodnie z Umową.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.

§ 6.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie jego wszystkich zobowiązań przewidzianych Umową i
zgodnie z jej warunkami wynagrodzenie w kwocie łącznej ………………………zł (……………………….złotych),
powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce …………… % (…………. procent), przelewem na
rachunek bankowy wskazany w dostarczonej Zamawiającemu fakturze VAT, w terminie do 30 dni po jej
wystawieniu.

2.
3.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
Za opóźnienie w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
KARY UMOWNE
§ 7.

1.

Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne:
1)

0,2 % (dwie dziesiąte procenta) wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w §
6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z
§ 4 ust. 1 i ust. 2 Umowy – dostarczenie urządzenia zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku zapłaty kary umownej,

2)

0,2 % (dwie dziesiąte procenta) wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w §
6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia, o którym
mowa w § 3 Umowy, chyba że do przeprowadzenia szkolenia w terminie wskazanym przez
Wykonawcę nie doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,

3)

0,2 % (dwie dziesiąte procenta) wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w §
6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu nowego urządzenia lub
usunięcia wad lub usterek urządzenia w okresie rękojmi i gwarancji – dostarczenie urządzenia
zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej.

2.

Strony uzgadniają, że Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność także za przypadki
niewykonania w terminie swych zobowiązań przewidzianych w Umowie wynikające z przyczyn, za które
w myśl przepisów dłużnik nie odpowiada.

3.

Stronie odstępującej od Umowy z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie druga Strona, przysługuje
kara umowna w stawce ……….% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w § 6 ust. 1
Umowy.

4.

Ilekroć w Umowie zastrzeżono kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, Strona uprawniona do ich dochodzenia może dochodzić także odszkodowania uzupełniającego,
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5.

Zapłata kary umownej powinna nastąpić na pierwsze pisemne wezwanie do jej zapłaty z uzasadnieniem
obciążenia karą, w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od doręczenia wezwania.
RĘKOJMIA, GWARANCJA
§ 8.

1.
2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości na okres ……………miesięcy od daty
podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
W okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszelkie zgłoszone przez
Zamawiającego wady i usterki urządzenia.

3.

Strony uzgadniają, że czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wady lub usterki urządzenia wynosi 7 (siedem)
godzin w razie zgłoszenia usterki w dniach roboczych od poniedziałku do czwartku włącznie. W razie
takiego zgłoszenia w piątek Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania w pierwszym dniu roboczym
następującym po takim zgłoszeniu.

4.

Strony uzgadniają, że usunięcie zgłoszonej Wykonawcy wady lub usterki urządzenia wyniesie nie dłużej niż
48 godzin (czterdzieści osiem) godzin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy). Jeżeli z uzasadnionych rodzajem usterki przyczyn Wykonawca nie będzie
mógł dochować tego terminu, Wykonawca zobowiązany jest w tym terminie dostarczyć Zamawiającemu

5.

urządzenie zastępcze, o parametrach technicznych, użytkowych i funkcjonalnych nie gorszych od
urządzenia objętego niniejszą Umową.
Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia usterek i awarii telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na adres
……………………………..

6.

W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie dokonywał nieodpłatnie przeglądów
konserwacyjno-serwisowych urządzenia, w miejscu jego instalacji, w terminach uzgodnionych z
Zamawiającym, nie rzadziej niż ……….w roku. Pierwszy przegląd nastąpi po upływie …………….. miesięcy od
podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag.

7.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady urządzenia wynikłe wskutek:

8.

1) używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi urządzenia,
jeżeli Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi tego urządzenia,
2) dokonywania napraw przez nieautoryzowane przez Wykonawcę serwisy,
3) uniemożliwienie przez Zamawiającego dokonania przeglądu konserwacyjno-serwisowego, w
myśl ustępu poprzedzającego,
4) innych przyczyn zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego.
W razie niemożności funkcjonowania urządzenia wskutek zużycia materiału eksploatacyjnego w ciągu 6
(sześciu) miesięcy od podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego bez
uwag, domniemywa się, że materiał ten był wadliwy, wobec czego Zamawiającemu przysługują pełne
prawa z rękojmi i gwarancji, jeżeli urządzenie nie działa należycie i z tej przyczyny.
ZMIANY UMOWY

1.

§ 9.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w następujących przypadkach:

1)

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na
przedmiot świadczenia,

2)

dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących
przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień Umowy do nowego stanu
prawnego,

3)

Zamawiający - na pisemny wniosek Wykonawcy - dopuszcza możliwość wydłużenia terminów
realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w okresie ich
realizacji wystąpi działanie siły wyższej, przy czym przedłużenie terminu wykonania zobowiązań
Wykonawcy odpowiadało będzie maksymalnie liczbie dni, w których wystąpiła siła wyższa;
decyzję w zakresie rozpatrzenia wniosku Wykonawcy podejmuje Zamawiający,

4)

2.
3.

zmiany dotyczącej zamówionego urządzenia w sytuacji, gdy po zawarciu Umowy nastąpi
wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie przedmiot
zamówienia o parametrach technicznych, użytkowych i funkcjonalnych nie gorszych, niż
wynikające z Umowy, i pod warunkiem, że nowa cena brutto tego urządzenia nie będzie wyższa
niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z
produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować.
Każda zmiana Umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie Umowy i odstąpienie od Umowy, wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
Nie stanowią zmiany Umowy:
a) zmiany w osobach wskazanych przez strony na potrzeby realizacji Umowy, przy czym w
przypadku Wykonawcy nowe osoby przez Wykonawcę wskazane muszą posiadać niezbędne
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wiedzę do należytego wykonania Umowy,
b) zmiany danych identyfikacyjnych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), pod warunkiem
zachowania tożsamości stron,

- zmiany te wymagają pisemnego powiadomienia drugiej strony.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10.

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym lub w innych przepisach obowiązującego prawa,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w poniżej opisanych przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej
Umowie.
2.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi
21 (dwadzieścia jeden) dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających Zamawiającego
do odstąpienia od Umowy, a określonych w niniejszym paragrafie. Oświadczenie o odstąpieniu może
zostać złożone przez cały okres wykonywania Umowy – to jest do dnia poprzedzającego upływ gwarancji
udzielonej przez Wykonawcę.
POUFNOŚĆ

1.

2.

§ 11.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem Umowy, także po zakończeniu jej realizacji, przez okres lat 5 (pięciu) licząc od
upływu terminów udzielonej gwarancji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający
ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub które stanowią informację jawną lub zostały
opublikowane przez Zamawiającego.
Pracownicy Wykonawcy oraz wszystkie osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy,
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.
2.
3.

§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego
prawa, w tym zwłaszcza ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników do Umowy:
1) ……
2) ……
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

