Numer sprawy ZP/34/2016
Załącznik Nr 9 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/34/2016
- 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 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:
……………………………………………………………………………………………………………...
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.

3.
4.
5.
6.
7.

§1
Zakres dostaw
Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń audiowizualnych wraz z instalacją oraz adaptacją pomieszczeń celem
modernizacji auli w budynku Szpitala Ginekologiczno-PołoŜniczego A ICZMP w Łodzi, zgodnie z Formularzem
Cenowym oraz programem funkcjonalno-uŜytkowym, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. Załącznik do
niniejszej umowy stanowi równieŜ Wykaz głównych oferowanych przez Wykonawcę urządzeń audiowizualnych.
Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych
ZP/34/2016 oraz treścią oferty Wykonawcy.
§2
Warunki dostawy
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy – wykonanie projektu, adaptacja
pomieszczeń, dostawa i instalacja urządzeń audiowizualnych, uruchomienie, instruktaŜ stanowiskowy w zakresie
obsługi urządzeń.
Wykonawca zapewnia Zamawiającego, Ŝe w ramach niniejszej umowy oraz w cenie oferty wykona projekt,
adaptację pomieszczeń, dostawę i instalację urządzeń audiowizualnych, uruchomienie, instruktaŜ stanowiskowy w
zakresie obsługi urządzeń.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi w
języku polskim.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego transportu (opakowanie zabezpieczające przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem).
Wykonawca dostarcza towar na swój koszt i ryzyko do Instytutu CZMP w Łodzi.
Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, na wzorze
przedstawionym przez Zamawiającego.
W sprawach dotyczących realizacji umowy osobą do kontaktu, odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy:
a. ze
strony
Zamawiającego
wyznacza
się:.............................................................................;
tel:...........................................................................;e-mail:......................................................................
b. ze strony Wykonawcy wyznacza się ...........................................................................................................
tel. ......................................................................, e-mail:.....................................................................
Strony zobowiązują się do bieŜącej aktualizacji powyŜszych danych.
Aktualizacja tych danych nie wymaga dla swej waŜności formy aneksu do umowy, a jedynie pisemnego
oświadczenia.

§3
Wynagrodzenie
1. Łączna maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ………………… PLN /słownie: …………………………… PLN/ i
składają się na nią ceny podane w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Podane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje dostawę do Zamawiającego w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/ 289 oraz
koszty transportu, opakowania bezzwrotnego, ubezpieczenia, adaptacji pomieszczeń, instalacji i uruchomienia
przedmiotu umowy, instruktaŜu oraz wszelkie inne koszty.
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3. Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony
według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, 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: ……………… PLN/.
§4
Warunki płatności
1. Zamawiający przekaŜe wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez
obydwie strony umowy protokół zdawczo – odbiorczy. Wykonawca do faktur zobowiązuje się dołączyć kopię
niniejszego protokołu. Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć wykaz poszczególnych urządzeń
audiowizualnych wraz z ilościami i cenami jednostkowymi.
3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca___________________________.∗
4. Za dzień płatności uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

§5
Gwarancja/serwis/rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu _________∗∗ miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia licząc od
dnia podpisania przez obydwie strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego.
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Siedziba serwisu mieści się w: ____________________________________________.
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu w ramach ceny sprzętu obsługę serwisową i naprawę wszystkich rodzajów
uszkodzeń związanych z normalną eksploatacją przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji. Zamawiający nie
będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z dojazdem Wykonawcy w ramach wskazanych usług.
Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposaŜenia od daty odbioru przedmiotu umowy wynosi 5
lat.
Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku naprawy trwającej dłuŜej niŜ 1 dzień ulega przedłuŜeniu o pełną
ilość dni trwania naprawy.
W przypadku sprzeczności między postanowieniami w umowie dotyczącymi gwarancji, a warunkami gwarancji
określonymi w dokumencie gwarancyjnym zastosowanie mają postanowienia umowy.
Rozpoczęcie działań serwisowych nastąpi niezwłocznie od momentu zgłoszenia awarii, maksymalnie w czasie 24h.
Powiadomienie przez Zamawiającego Wykonawcy o awarii nastąpi na adres e-mail ________________ z
obowiązkiem zwrotnego potwierdzenia zgłoszenia awarii na adres e-mail _____________________ .
Wykonawca oświadcza, iŜ okres rękojmi równy będzie okresowi gwarancji.
§6
Reklamacje
Reklamacje Zamawiający jest zobligowany zgłosić Wykonawcy pisemnie, faksem lub za pomocą poczty
elektronicznej - niezwłocznie po stwierdzeniu wady towaru, jednak nie później niŜ w terminie 15 dni roboczych od
daty ujawnienia wady. W takiej sytuacji, Zamawiający informuje Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości i
wstrzymuje jednocześnie zapłatę za zakwestionowany przedmiot umowy (do momentu wymiany przedmiotu
umowy na wolny od wad).
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złoŜoną reklamację, o której mowa w ust. 1, w ciągu 2 dni
roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uwaŜana będzie za uznaną w całości zgodnie z
Ŝądaniem Zamawiającego.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, o której mowa w ust. 1 lub braku odpowiedzi ze strony Wykonawcy w
terminie o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad
w terminie 7 dni roboczych od momentu złoŜenia reklamacji.
§7
Kary umowne
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji umowy za kaŜdy
dzień opóźnienia w wysokości 0,1% wartości brutto umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji działań
serwisowych/gwarancyjnych za kaŜdą godzinę opóźnienia 10 zł.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji uwzględnionej
reklamacji w wysokości 0,01% wartości brutto umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia.
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, w przypadku:
- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, w tym odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, z przyczyn
dotyczących Wykonawcy;

∗

Wpisana zostanie sankcja za przekroczenie przez Zamawiającego terminu płatności, zgodnie z opcją wybraną przez Wykonawcę
w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
∗∗
wpisany zostanie okres gwarancji podany w Formularzu oferty
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- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w tym odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, z przyczyn
dotyczących Wykonawcy, a w szczególności w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia.
Odstąpienie od umowy nastąpi po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia
zgodnego z umową. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę ma skutek na przyszłość.
5. Kary umowne nie zwalniają z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający zastrzega
sobie moŜliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

1.

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, stratę lub zniszczenie urządzeń lub
uszkodzenia adaptowanego pomieszczenia zaistniałe w trakcie realizacji zamówienia.

2.

W przypadku powierzenia jakiejkolwiek czynności obejmującej przedmiot zamówienia podmiotowi trzeciemu (np.
firmie logistycznej, firmie transportującej, firmie budowlanej) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania
lub zaniechania podmiotu trzeciego jak za własne.

3.

Zamawiający wymaga w powyŜszym zakresie pokrycia pełnych szkód związanych z ewentualnym uszkodzeniem
urządzeń i/lub pomieszczeń i przywrócenia ich do stanu pierwotnego lub nawet wymiany na nowe w przypadku
uszkodzonych urządzeń.

4.

Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada, a w przypadku powierzenia czynności podmiotowi trzeciemu, Wykonawca
oświadcza, Ŝe podmiot trzeci posiada, ubezpieczenie OC w zakresie obejmującym szkody powstałe w skutek
zdarzeń określonych w ust. 1 na sumę gwarancyjną nie niŜszą niŜ kwota określona w §3 ust. 5.

5.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia Zamawiającemu w terminie
wskazanym przez Zamawiającego kopii polisy o której mowa w ust. 4, pod rygorem odstąpienia od umowy
w całości z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

§9
Zmiany umowy
Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w
następujących sytuacjach:
1. zmiany numeru katalogowego/ nazwy handlowej przy zachowaniu jego parametrów;
2. zmiana terminu realizacji umowy;
3. zmiany terminu lub zasad płatności w przypadku zmiany terminu realizacji umowy
4. zmiany przedmiotowej / produkt zamienny jeśli wystąpi trwały brak produktu przy jednoczesnym dostarczeniu
produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po cenie jednostkowej
zaoferowanej w ofercie bądź niŜszej;
5. zmiany w związku z przedłuŜeniem okresu gwarancji
6. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
7. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
8. zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy.
§ 10
Inne postanowienia Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji Umowy, a takŜe do rezygnacji z zamówienia jakiegokolwiek
asortymentu będącego przedmiotem umowy.
3. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem niewaŜności, nie moŜe przenosić na
osoby trzecie Ŝadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca:
a) nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
b) nie moŜe dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
c) nie moŜe dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego
d) nie moŜe dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą
umową, w tym w szczególności nie moŜe zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu
Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za wyjątkiem pełnomocnictwa dla
radcy prawnego lub adwokata,
4. Strony wspólnie oświadczają, Ŝe wyłączają moŜliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności
faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
5. 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.
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6. Niniejsza umowa moŜe być wypowiedziana przez Zamawiającego z waŜnych powodów z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności gdy kontynuacja zamówienia stanie się niezgodna z
interesem Zamawiającego;
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym,
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w całości
lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd
Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. 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.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
za Zamawiającego
____________________________________

za Wykonawcę
_________________________________
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