
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Umowa zawarta w dniu ………………………… 2016 roku w Polanowie, pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej 

ul. Bobolicka 4, 76-010 Polanów

NIP: 669-10-72-702, REGON: 330006122, KRS: 0000065370

reprezentowanym przez lek. med. Marka Stachowicza – Dyrektora

zwanym dalej Kupującym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………..

REGON: ………………………………………………………………………..

KRS: ……………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Sprzedawcą.

§ 1

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Kupującemu:

.....................................................................................................................................................................

za cenę jak w formularzu ofertowym, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będącej integralną częścią
umowy.

2. Wartość umowy netto: ……………………………………………… zł, brutto: ………………………………………………… zł.

§ 2

1. Na zakupiony sprzęt Sprzedawca udziela ……………… miesięcznej gwarancji licząc od daty wystawienia
faktury potwierdzającego dostawę oraz uruchomienie urządzenia oraz zobowiązuje się do wykonania
nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.

2. W okresie gwarancji Sprzedawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy trwający powyżej 4 dni
roboczych.
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3. Po  upływie  okresu  gwarancji  istnieje  możliwość  podpisania  umowy  serwisowej  określającej
szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

4. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy: 3 naprawy
tego samego elementu.

5. Przeglądy w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji  lub częściej  jeśli
wymaga  tego zalecenie  dostawcy/producenta,  przy  czym ostatni  przegląd należy przeprowadzić  w
miesiącu kończącym okres gwarancji.

6. Przeglądy okresowe odbywać się będą w miejscu użytkowania.

7. Za terminowość wykonanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Sprzedawca.

8. Czas reakcji serwisu - ………….. godziny od zgłoszenia.

§ 3

1. Sprzedawca poniesie koszt:

1) Dostarczenia sprzętu do Kupującego;

2) Montażu i uruchomienia sprzętu u Kupującego;

3) Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi;

4) Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy i do czasu uruchomienia.

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Sprzedawcy nr:  

....................................................................................................................................................................,

3. Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do 2 tygodni od momentu podpisania umowy – po wcześniejszym
ustaleniu miejsca dostawy oraz montażu i instalacji z ………………………………………, tel. ……………………………

4. Kupujący zaleca, aby faktura za dostarczony towar była opisana numerem realizowanej umowy.

 § 4

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:

1) Niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 w wysokości  0,2% wartości
brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) Opóźnienia w usuwaniu awarii lub wymiany sprzętu na wolny od wad, w wysokości 0,2% wartości
brutto  przedmiotu  umowy  zgłoszonego  jako  awaryjny,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia,
liczony od terminu zakończenia okresu oczekiwania na usunięcie wady lub wymiany sprzętu.

2. Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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3. Zapłata  kar  umownych  następuje  na  pisemne  wezwanie  Kupującego  w  terminie  10  dni  od  dnia
otrzymania wezwania.

4. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Sprzedawcy.

 § 5

1. Sprzedawca wraz ze sprzętem dostarczy:

1) Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i
eksploatacji.

2) Wypełniony danymi, dotyczącymi danego urządzenia paszport techniczny.

3) Instrukcję bhp urządzenia w języku polskim.

4) Instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim.

5) Zbiorcze zestawienie dostarczonych urządzeń zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji,
numer fabryczny.

2. Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi protokolarnie w terminie uzgodnionym z
Kupującym,  przy  czym  okres  gwarancji  liczony  będzie  od  dnia  uruchomienia  sprzętu,  zgodnie  z
protokołem odbioru zawierającym:

1) Nazwę i typ sprzętu;

2) Numer fabryczny sprzętu;

3) Rok produkcji sprzętu;

4) Producent;

5) Data uruchomienia;

6) Listę przeszkolonych pracowników;

7) Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego;

8) Wskazanie autoryzowanego serwisu lub serwisów na okres gwarancyjny i okres pogwarancyjny, z
podaniem dokładnych danych adresowych, NIP, KRS itp.

  § 6

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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 § 8

Spory  wynikłe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy,  strony  poddadzą  rozstrzygnięciu  właściwemu  rzeczowo
Sądowi dla siedziby Kupującego

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowy

KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA:
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