ZP/116/2014
Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wzór umowy
Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/116/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
zawarta w Łodzi w dniu ___ .___._____ 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
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075321, NIP 72922-42-712, REGON: 471610127.
Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:
__________________________________________________________________________________________________________

a
................................................................................................................
/firma/ 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 Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą ____________ NIP __________, REGON: __________
Zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:
____________________________________________

1.

2.

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa serwisowa Sprzętu Medycznego:
• aparat do badań sercowo- naczyniowych, Allura Xper FD 20, numer seryjny: 2174 – 1 szt.;
• aparat do badań hemodynamicznych, Hemosphere, numer seryjny 200AB00140 – 1 szt.;
• stacja robocza ViewForum – 1 szt.;
• stacja robocza Xcelera – 1 szt.
w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych
ZP/116/2014.
§2
Zakres
Zakres usługi o której mowa w § 1 ust. 1 obejmuje:
1. Zaplanowane przeglądy w regularnych odstępach czasu.
2. Sprawdzanie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów.
3. Diagnozy, naprawy i kalibracje sprzętu. Poprzez naprawy rozumie się wszelkie prace wykonywane w celu
przywrócenia pełnej sprawności technicznej oraz potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem
serwisowym.
4. Wymiana uszkodzonych części zamiennych z wyłączeniem artykułów próżniowych (lampa RTG,
wzmacniacz obrazu, detektor płaski, kamera telewizyjna).
5. Modyfikacje oprogramowania i konstrukcji.
W czasie jednego roku trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować następującą ilość przeglądów,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1:
Nazwa aparatu
Aparat Allura Xper FD 20
Aparat Heamosphere
Stacja robocza ViewForum
Stacja robocza Xcelera

Ilość przeglądów
4x / rok
1x / rok
1x / rok
1x / rok

3. Propozycja rocznego harmonogramu przeglądów, określonych w § 2 ust. 2, zostanie przedstawiona przez
Wykonawcę w formie pisemnej w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy, po uzgodnieniu z
Zamawiającym najbardziej dogodnych terminów. Każdy termin określony w harmonogramie winien być
ostatecznie potwierdzony przez obie strony najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem.
4. Rozpoczęcie działań serwisowych, określonych w § 2 ust. 1 pkt 2-5, nastąpi najpóźniej następnego dnia
roboczego po zgłoszeniu przez Zamawiającego awarii w godzinach 8-17, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo
wolnych od pracy.
5. W przypadku, jeśli Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy któregokolwiek ze Sprzętów Medycznych
objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, co prowadziło będzie
do wycofania sprzętu z użycia, to ten Sprzęt Medyczny zostanie wyłączony z umowy, a Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie za tę naprawę. Wówczas wartość umowy zostanie pomniejszona o kwotę
wynagrodzenia Wykonawcy za świadczenie usług wskazanych w umowie w odniesieniu do Sprzętu Medycznego
wyłączonego z umowy.
W przypadku, gdy zaistniała sytuacja uniemożliwi działanie aparatury jako całości Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
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1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

§3
Wynagrodzenie
Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu umowy wynosi ………………… PLN /słownie: ……………
PLN/ i składa się na nie miesięczne zryczałtowane wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy,
podane w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Podane w ust. 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.
Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy.
W dniu podpisania umowy maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z podatkiem VAT
wynosi …… PLN /słownie: ……………… PLN/.
§4
Warunki płatności
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Wykonawca wystawi fakturę z dołu w PLN, w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca___________________________.i
Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
§6
Wymiana części zamiennych
1. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część
narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę
o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi
pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem.
2. W razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w ust. 1, Zamawiający i Wykonawca
przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych
względem roszczenia osoby trzeciej.
§7
Kompatybilność
Jeżeli Wykonawca zaoferuje części zamienne firmy innej niż producent urządzenia, oświadcza, że części te są w
pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym przez Zamawiającego, nie spowodują usterek w jego działaniu,
uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód powstałych na
skutek zastosowania produktu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności:
a) wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku
zastosowania zaoferowanych części zamiennych;
b) wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia powstałego
przez zastosowanie zaoferowanych części zamiennych;
c) kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów których uszczerbek na zdrowiu lub życiu był
spowodowany zastosowaniem zaoferowanych części zamiennych.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 4, 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 lub niezrealizowania usługi przez Wykonawcę.
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji działań
serwisowych, o których mowa w § 2 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia 0,04% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.
§9
Zmiany umowy
Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w
następujących sytuacjach:
1. zmiany przedmiotu umowy w przypadku wycofania sprzętu z użycia;
2. pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie sprzętu wycofanego z użycia;
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3. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
4. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
5. zmiany adresu siedziby firmy oraz siedziby serwisu i zmiany adresu zamieszkania właściciela lub
współwłaściciela firmy.
§ 10
Reprezentacja
1. Strony ustalają, iż w realizacji przedmiotowej umowy reprezentowane będą przez:
– ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………..............................................................
tel: ........................................; fax.: ........................................; e-mail: ........................................
– ze strony Wykonawcy: …………………………………………………….......................................................................
tel: ........................................; fax.: ........................................; e-mail: ........................................

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

§ 11
Inne postanowienia Umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.
8.
Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji Umowy, a także do rezygnacji z zamówienia jakie będące
przedmiotem umowy.
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, 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 także o zmianie
adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem
skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną
korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
Niniejsza umowa może 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, że 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
upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do
wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym
zakresie jednostronnej zmiany umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

za Zamawiającego

_______________________________________

za Wykonawcę

______________________________________

i

Wpisana zostanie sankcja za przekroczenie przez Zamawiającego terminu płatności, zgodnie z opcją wybraną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym
Załącznik Nr 1 do SIWZ

3

