Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa dostawy nr POSUM/ZPpn/1/2020
zawarta w dniu ......................................w Poznaniu pomiędzy
Poznański Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych SP ZOZ z siedzibą w
Poznaniu, Al. Solidarności 36 (nr kodu 61-696) działającym na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000005298, posiadającego REGON:
630511135, NIP: 972-09-11-674, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na
rzecz, którego działa:
……………………………………………………………………………………………………….
a
................................................................. z siedzibą w ...........................................
(nr kodu .........), działającym(ą) na podstawie wpisu do ..............................................
posiadającego(ą) REGON: …….., NIP: ………zwanym(ą) w treści umowy Wykonawcą, w imieniu
i na rzecz którego(ej) działają:
.............................................................................................
Umowa zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) z Wykonawcą wybranym w trybie
przetargu nieograniczonego
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego ultrasonografu, zgodnie z
formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną
część o wartości ……………………………………………….
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez
Wykonawcę, jego dostarczenie do POSUM przy Al. Solidarności 36 w Poznaniu, do
pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego
2) montaż, zainstalowanie, tj. podłączenie i uruchomienie przedmiotu zamówienia w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego
3) przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, wykorzystania i konserwacji
przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca oświadcza, że na przedmiot umowy posiada aktualne świadectwa dopuszczenia
go do obrotu medycznego i używaniu przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także
spełnia warunki bezpieczeństwa wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot
umowy będzie gotowy do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem, bez
żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i oryginalny.
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych i
prawnych.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym (lub
zorganizowanym we własnym zakresie) transportem, na własny koszt i ryzyko.
2. Osobą upoważnioną w zakresie realizacji dostaw jest pracownik Działu ……………………………..–
nr tel. 061 647 77 …….
3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu
odbioru. Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych
przedmiotem umowy.
§3
1. Umowa niniejsza zostanie wykonana w pełnym zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 nie
później niż w ciągu ……… dni od dnia zawarcia umowy.
2. Przez wykonanie umowy rozumie się wykonanie wszystkich zadań, o których mowa w § 1
ust. 2, potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.
3. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego na piśmie lub faksem
o rzeczywistym terminie dostawy przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 1,
z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dnia roboczego.
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4. Zamawiający zastrzega, że dostawa musi nastąpić w dzień roboczy w godzinach 8:00 13:00, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Opakowania i inne elementy służące do transportu przedmiotu umowy stanowią własność
Wykonawcy i będą usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązuje się
do ich niezwłocznego usuwania z terenu POSUM. Wykonawca zapewni posprzątanie
pomieszczeń, w których dokonał instalacji przedmiotu umowy, po wykonaniu instalacji i
uruchomienia.
6. Za wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas transportu, instalacji oraz
wykonywania innych czynności składających się na przedmiot umowy na terenie
Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku powstania szkody
zostanie ona potwierdzona protokołem podpisanym przez strony. Wykonawca zobowiązuje
się do pokrycia kosztów usunięcia szkód w pełnym zakresie.
7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementu wyposażenia przechodzi na
Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w §2
ust. 3.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie dostawy przedmiotu umowy kopii
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że dostarczony
przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 4
1. Za wykonanie umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę …………………….. zł.,
(słownie: ……………………………), która jest zgodna z ofertą z dnia ……..… ( zał. nr 1)
2. Cena podana w ust. 1 obejmuje wartość przedmiotu umowy, określone prawem podatki
(także podatek VAT z zastrzeżeniem ust. 3) oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją
umowy.
3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez
upoważnioną jednostkę Zamawiającego co do wykonania umowy. Podstawą do wystawienia
faktury będzie obustronnie podpisany protokół, o którym mowa w § 2 ust. 3. Wykonawcy
zagraniczni wystawiają faktury wg prawa polskiego.
4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu 30 dni od daty
doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Wykonawca bez zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
6. Płatności następować będą na rachunek bankowy Wykonawcy w . . . .. . . . . . . . . . . . nr .
.................................................................
...................
§ 5*)
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru. Z chwilą dostawy przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dokument gwarancyjny, potwierdzający zobowiązania Wykonawcy w
zakresie gwarancji wynikające ze złożonej oferty.
2. W przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu …. godzin od zgłoszenia;
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego odbywać się będą pisemnie lub za pośrednictwem
faksu.
3. Czas usunięcia awarii nie przekroczy …… godzin, chyba, że z przyczyn technicznych,
niezależnych od Wykonawcy, dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny
termin usunięcia awarii nie może przekroczyć …….. dni roboczych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji,
w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku
niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca
dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym,
jednak nie dłuższym niż 7 dni.
5. W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy w związku z okolicznościami
określonymi w ust. 4 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, sprzęt
podlegający wymianie uzyskuje nową gwarancję.
6. Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają
okres gwarancji.
7. Pod rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian
konstrukcyjnych w dostarczonym przedmiocie umowy bez pisemnej zgody Wykonawcy.
Gwarancją nie są objęte:
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a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się
Zamawiającego do instrukcji obsługi,

samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1) Za opóźnienie w dostawie, instalacji i uruchomieniu przedmiotu zamówienia w wysokości
0,5 % wartości zamówienia brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki
ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy,
2) Za opóźnienie w czynnościach, o których mowa w § 5 ust 2 – 5 - w wysokości 0,1 %
wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
3) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
2. Jeśli rzeczywista szkoda przekroczy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym, a także z uwagi na przesłanki, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy
w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 10 dni.
3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art.
145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
a. Obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę,
b. Zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
c. Zmiany numeru katalogowego producenta.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§9
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem jej
nieważności.
§ 10
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą wg prawa
polskiego przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Poznaniu.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

Załączniki:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
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