Załącznik nr 1 – Wzór umowy.

Umowa
nr ….. / 2018
zawarta w dniu ………………………… 2018 roku w Wolbromiu pomiędzy:

Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED sp. z o.o.
32-340 Wolbrom, ul. Skalska 22
NIP 637 192 1789 / REGON 357208244 / KRS 0000043552
zwane dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Prezes Marię Kulkę-Rybczyńską
Wiceprezes Janinę Warzechę
a
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
zwane dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na dostawę, transport, instalację i uruchomienie
fabrycznie nowego kolonoskopu strony postanawiają:

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego
kolonoskopu: …………………………………………………………………………………...…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
którego szczegółowy opis parametrów technicznych określa Załącznik nr 3 do Ogłoszenia,
opublikowany za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, i będący integralną częścią niniejszej
umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczy, zainstaluje, uruchomi ww. sprzęt medyczny
do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi nastąpi po instalacji sprzętu i będzie trwało
stosownie do potrzeb Zamawiającego.
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3. Miejsce dostawy, instalacji, uruchomienia sprzętu i przeszkolenia nastąpi: w Pracowni
endoskopii Miejsko Gminnego Centrum Medycznego WOL-MED sp. z o.o. w Wolbromiu
(32-340 Wolbrom, ul. Skalska 22).
§3
1. Wartość umowy ustala się na kwotę ……………………..…. złotych netto, plus należny podatek
VAT w wysokości …………………..……. złotych. Wartość umowy wynosi ………………..………. złotych
brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………).
2. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w p.1 obejmuje jego: faktyczną wartość
kompletnego urządzenia, wszystkie określone prawem podatki, opłaty oraz pozostałe koszty
związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, instalacji, przeszkolenia personelu, itp.
3. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy za przedmiot umowy określony w §1 na
podstawie faktury. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na
fakturze, w terminie 30 dni od wystawienia faktury. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie
obustronnie podpisanego protokołu końcowego dostawy kompletnego sprzętu medycznego
oraz jego instalacji i uruchomienia.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
6. Wykonawca nie ma prawa do cesji wierzytelności, związanych z realizacją niniejszej umowy,
na rzecz osób trzecich.
§4
Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy i obustronne podpisanie protokołu końcowego
dostawy kompletnego sprzętu medycznego nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę:
a) dostawy kompletnego sprzętu,
b) instalacji i uruchomienia sprzętu.
§5
1. Strony ustalają termin dostawy oraz instalacji i uruchomienia urządzeń na ………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
2. Strony ustalają termin szkolenia na ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... .
3. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa §2, rozumie się datę podpisania protokołu
odbioru technicznego, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Obustronnie podpisany
protokół odbioru technicznego, rozumiany również jako protokół końcowy dostawy
kompletnego sprzętu medycznego oraz jego instalacji i uruchomienia o którym mowa w §3,
jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną dostawę zgodnie z postanowieniami
zawartymi w §3.
4. Protokół odbioru technicznego będzie zawierał w szczególności informacje o: dacie dostawy
i instalacji, szczegółowym wykazie dostawy wraz z numerami katalogowymi, papierowej
i elektronicznej instrukcji w języku polskim, karcie gwarancji oraz wymaganej dokumentacji
technicznej.
§6
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wyprodukowany w 2018
roku oraz udziela Zamawiającemu gwarancji na kompletny sprzęt medyczny na okres ……….
miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego.
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2. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia
w ramach gwarancji usług serwisowych, wykonania przynajmniej jednego nieodpłatnego
przeglądu gwarancyjnego jeden raz w roku potwierdzonego pisemną opinią dotyczącą
sprawności technicznej.
3. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki wynosi 24 godziny.
4. Czas na usunięcie usterki wynosi 5 dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie
usterki.
5. W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zagwarantuje urządzenie
zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem Umowy.
6. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej urządzenia w okresie gwarancji
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany kompletnego urządzenia na fabrycznie
nowe.
7. Urządzenia są dopuszczone do obrotu i użytku na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia,
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.
10. Wykonawca dołączy do przedmiotu umowy kartę gwarancyjną w języku polskim.
11. Zgłoszenie usterki nastąpi telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną:
a) telefonicznie pod numerem telefonu: ………………………………………………………………………………….
b) faksem pod numerem faksu: ……………………………………………………………………………………………….
c) pocztą elektroniczną na adres: …………………………………………………………………………………………….
12. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancji
zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy na kartach gwarancyjnych oraz paszportach
technicznych sprzętu medycznego.
13. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o okres czasu liczony od daty
zgłoszenia usterki do daty jej usunięcia.
§7
1. Kary umowne będą naliczane w przypadku gdy:
a) Wykonawca będzie zwlekał z realizacją przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 proc. wartości
przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, uwzględniając postanowienie zawarte w §5 p.1 ,
b) Wykonawca będzie zwlekał z przeszkoleniem pracowników, w wysokości 0,1 proc. wartości
przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, uwzględniając postanowienie zawarte w §5 p.2 ,
c) Wykonawca będzie zwlekał z usunięciem usterki, w wysokości 0,2 proc. wartości przedmiotu
umowy, za każdy dzień zwłoki, uwzględniając postanowienia zawarte §6 p.4, chyba że
zagwarantuje ciągłość pracy poprzez dostarczenie urządzenia, o którym mowa w §6 p.5.
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 proc. wartości przedmiotu umowy,
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wysokość
ustalonej kary umownej.
§8
1. Do kontaktu z pracownikami Zamawiającego, Wykonawca wyznacza swoich pracowników
w osobach:
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a) …………………………………………, tel. …………………………, e-mail: …………………………….……………………
b) …………………………………………, tel. …………………………, e-mail: …………………………….……………………
2. Do zgłaszania usterek w imieniu Zamawiającego upoważnieni są:
a) Tomasz Bargieł, tel. 602 371 339, administracja@wol-med.pl
b) Grzegorz Latos, tel. 698 983 346, administracja@wol-med.pl
§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, w tym w szczególności:
a) jeżeli Wykonawca przekroczył termin dostawy, określony w §2 p.1, powyżej 7 dni,
b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania
wymaganej staranności.
2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez
wypowiedzenia, w przypadku:
a) likwidacji Wykonawcy,
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
w terminie do 30 dni od daty powzięcia informacji 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 informacji 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.
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
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§12
Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§13
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony kierować będą do
właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego.
§14
1. Niniejszą 5-stronicową umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
2. Do niniejszej umowy dołączono:
- Wzór protokołu odbioru technicznego.
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Strony umowy

………………………………………………..

………………………………………………..

Miejsko Gminne Centrum Medyczne
WOL-MED sp. z o.o. w Wolbromiu
Prezes Zarządu
Maria Kulka - Rybczyńska

Wykonawca

………………………………………………..
Miejsko Gminne Centrum Medyczne
WOL-MED sp. z o.o. w Wolbromiu
Wiceprezes Zarządu
Janina Warzecha
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Wzór protokołu odbioru technicznego
kolonoskopu do Pracowni endoskopii Miejsko Gminnego Centrum Medycznego
WOL-MED sp. z o.o. w Wolbromiu (ul. Skalska 22).
W dniu …………………………………………………………………………………………………………………… 2018 roku
Wykonawca ………………………………………………………………..………………………………………………………….
reprezentowany przez ………………………………….…………………………………………………………………………
dostarczył i zainstalował kolonoskop …………………………………………………...………………………..……….
w Poradni endoskopii Miejsko Gminnego Centrum Medycznego WOL-MED sp. z o.o.
w Wolbromiu (ul. Skalska 22) w obecności pracowników Spółki …………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
1. Dostarczony sprzęt jest kompletny i zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym integralną część Umowy Nr …….... / 2018, zawartej w dniu
…………………………………… 2018 r. pomiędzy Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED
sp. z o.o. a ………………………………………………………..…………………………………………………………………… .
2. Dostarczony sprzęt składa się z (podać szczegółowy wykaz dostawy wraz z numerami
katalogowymi): ………………………………………………………….………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .
3. Razem ze sprzętem dostarczona została papierowa i elektroniczna wersja instrukcji obsługi,
niezbędna dokumentacja w postaci ważnej od dnia sporządzenia niniejszego Protokołu
gwarancji producenta na ………. miesiące oraz …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. .
4. Transport sprzętu został wykonany w sposób właściwy, nie budzący zastrzeżeń.
5. Sprzęt został właściwie zainstalowany i jest gotowy do użytkowania.
6. Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym
dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
Protokół podpisali
Ze strony
Miejsko Gminnego Centrum Medycznego
WOL-MED sp. z o.o.

Ze strony
Wykonawcy
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