Załącznik Nr 8 do SIWZ
Numer sprawy ZP/62/2014
WZÓR UMOWY
Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/62/2014
- podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
zawarta w Łodzi w dniu ___ .___.2014 r. pomiędzy:

Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075321, NIP 729-22-42-712,
REGON: 471610127
Zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa:
1. ___________________________________________________
a
.............................................................................................................
/nazwa firmy/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/
wpisanym do rejestru _______________ ______________________________________________ prowadzonego
przez _________________________, _________Wydział ____________________________ pod numerem _____
_______________ / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą _______________________
NIP ________________, REGON: _______________________
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:

§1
Zakres dostaw
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do neuroendoskopu WENTRIKULOSKOPU MINOP
firmy Aesculap Chifa, neuroendoskopu pediatrycznego PAEDI SCOPE firmy Aesculap Chifa oraz endoskopu GIF160XP firmy Olympus dla Instytutu „CZMP”, zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy w opakowaniu fabrycznym, zgodnym z rodzajem i przeznaczeniem towaru.
2. Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych
ZP/62/2014 oraz treścią oferty Wykonawcy.

1.
2.
3.
4.
5.

§2
Warunki dostawy
Dostawa towaru określonego w § 1 następować będzie sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, na podstawie zamówień częściowych, zatwierdzonych przez Dyrekcję Instytutu.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do magazynu Instytutu, towaru stanowiącego przedmiot zamówienia
częściowego, w terminie ___ ∗dni, od daty złoŜenia zamówienia przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wraz z pierwszą dostawą instrukcji sterylizacji w języku polskim w
zakresie oferowanego asortymentu.
Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe w ramach niniejszej umowy oraz w cenie oferty przeprowadzi szkolenia personelu
w zakresie obsługi oferowanego asortymenty w terminie uzgodnionym z zamawiającym – dotyczy Pakietu 1 i 2.
Zamówienia, o których mowa w pkt.1, stanowić będą integralną część niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi _____ PLN/słownie:_______ /, składają się na nie ceny
jednostkowe poszczególnych ilości towarów, podane w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy.
2. Podane w pkt. 1 wynagrodzenie obejmuje dostawę do magazynu Zamawiającego w Łodzi przy ul. Rzgowskiej
281/ 289 i obejmuje koszty transportu, opakowania bezzwrotnego, ubezpieczenia, szkolenia oraz wszelkie inne
koszty.
∗

wpisana zostanie liczba dni podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
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3. Podane w pkt. 1 wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony
według właściwej stawki, do ustalonej w fakturze VAT ceny netto.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy.
5. W dniu podpisania umowy maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z podatkiem VAT wynosi
_____PLN /słownie:_________/

1.
2.
3.
4.

§4
Warunki płatności
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca do faktury zobowiązuje się dołączyć informację, która zawierała będzie: nazwę, ilość, serię, datę
waŜności, numer zamówienia oraz numer katalogowy/nazwę handlową.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ____________∗∗.
Za dzień płatności uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
Termin waŜności/gwarancji
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, z ____∗∗∗ miesięcznym
terminem waŜności/gwarancji licząc od dnia dostarczenia do Instytutu „CZMP”.
§6
Reklamacje
1. Reklamacja z tytułu jakości bądź ilości towaru będzie składana przez Zamawiającego faksem lub listownie
do Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu złej jakości towaru bądź braków w przesyłce, jednak nie później niŜ
w terminie 15 dni od daty ujawnienia wady lub braku w opakowaniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złoŜoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych,
a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uwaŜana będzie za uznaną w całości zgodnie z Ŝądaniem
Zamawiającego.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w dostawie towaru za kaŜdy
dzień opóźnienia 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku:
• Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy
• Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności w
przypadku nieterminowego realizowania dostaw lub nierealizowania dostawy częściowej przez Wykonawcę.
Odstąpienie od umowy nastąpi po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia
zgodnego z umową.
3. Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstała szkodę. Zamawiający
zastrzega sobie moŜliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
§8
Kompatybilność
JeŜeli Wykonawca zaoferuje asortyment firmy innej niŜ producenta urządzenia, z którym zaoferowany asortyment
musi być kompatybilny oświadcza, Ŝe produkty te są w pełni kompatybilne z tym urządzeniem, nie spowodują usterek
w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązuje się do poniesienia konsekwencji
wszelkich szkód powstałych na skutek zastosowania produktu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności:
1. wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku
zastosowania zaoferowania asortymentu;
2. wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia
powstałego przez zastosowanie zaoferowanego asortymentu;
3. kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów których uszczerbek na zdrowi lub Ŝyciu był
spowodowany zastosowaniem zaoferowanego asortymentu.
§9
Zmiany umowy
Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w
następujących sytuacjach:
1. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niewykorzystania ilości w okresie trwania umowy;
2. zmiany nazwy handlowej / numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów;
∗∗

wpisana zostanie opcja wybrana w Formularzu oferty

∗∗∗

wpisany zostanie termin waŜności podany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
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3. przedmiotowym / produkt zamienny jeśli wystąpi brak produktu z przyczyn leŜących po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową po
cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie bądź niŜszej;
4. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
5. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ;
6. zmiany adresu siedziby firmy i zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

§ 10
Inne postanowienia Umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem ust. 8.
Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji umowy, a takŜe do rezygnacji z zamówienia jakiegokolwiek
asortymentu będącego przedmiotem umowy.
Wykonawca nie moŜe przenosić na osoby trzecie Ŝadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem niewaŜności, w tym między innymi:
A. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;
B. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na
drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;
C. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja niniejszej
umowy.
Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a takŜe o zmianie adresu
siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków
prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyŜszych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję
kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
Niniejsza Umowa moŜe być wypowiedziana przez Zamawiającego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Strony zgodnie oświadczają, Ŝe w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy
pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach
nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
oraz kodeksu cywilnego.
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest………… Osoba ta nie jest
upowaŜniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający jest upowaŜniony do
wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w kaŜdym czasie i dokonanie w tym
zakresie jednostronnej zmiany umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

za Zamawiającego

____________________________________

za Wykonawcę

_________________________________
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