
Projekt

Spr. nr ZP/251/I-07/2013      Załącznik nr 6 do oferty

          

UMOWA      Nr ....................             dot. zadania nr ...................

W dniu ....................................... w Warszawie pomiędzy : 
Samodzielnym  Zespołem  Publicznych  Zakładów  Lecznictwa  Otwartego  Warszawa  –  Ochota,
02-353  Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 ,           wpisanym do  KRS   pod   Nr  0000188485,
NIP:  526-1771-472,          REGON:   010202670,          reprezentowanym przez:
Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego    -    Dyrektora,
zwanym  dalej  “ZAMAWIAJĄCYM”, 
a firmą : 
..........................................................................................................................................................................., 

zarejestrowaną w ............................................................................, pod nr   ...........................................,

NIP:   ............................ ,    REGON:  ............................,   reprezentowaną  przez : 

......................................................................................................................................................................................................................,
zwaną dalej  “WYKONAWCĄ”,

zwanych łącznie także " Stronami",

została zawarta umowa nr ...................,  zwana dalej  "Umową",  będąca następstwem postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.  10 ust.  1 i  art.  39 
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zamówienie  określone

w SIWZ z dnia .................... jako zadanie nr  .............,  zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 
..................  obejmujące :
1) dostawę i uruchomienie: .........................................................................................................

...................................................,  zwanego  dalej  “urządzeniem”,  opisanym  szczegółowo
w  SPECYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU, stanowiącej załącznik nr 1 do oferty;

2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi;
3) protokolarne przekazanie przedmiotu zamówienia przedstawicielowi Zamawiającego; 
4) dostarczenie  wraz  z  urządzeniem  dokumentacji  w  języku  polskim,  zawierającej

w szczególności opis techniczny i instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz certyfikat CE;
5) serwis w okresie gwarancyjnym.

2. Na  przedmiot  umowy  Wykonawca  udzieli  ..........-miesięcznej  gwarancji,  licząc  od  daty 
protokolarnego przekazania urządzenia  do eksploatacji.

3. W okresie gwarancji  Wykonawca zapewni  bezpłatny serwis,  którego zakres będzie zgodny
z dostarczoną Zamawiającemu instrukcją techniczną obsługi urządzenia.

4. W imieniu Wykonawcy serwis będzie wykonywany przez:  ..........................................................
............................................................................................................................................

(nazwa, adres, telefon/fax)

§ 2
1. Miejscem  dostawy  urządzenia  będzie  Przychodnia  Rejonowo-Specjalistyczna  w  Warszawie 

przy ul. ................................................... .
2. Zamówienie  opisane  w  §  1,  ust.  1,  pkt  1  -  4  będzie  wykonane  zgodnie  z  Umową

w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ...........................r.
3. Za  datę  wykonania  zamówienia  Strony  przyjmują  dzień  protokolarnego  przekazania 

Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji.
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§ 3
1. Transport i uruchomienie urządzenia  odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zapewni  czas  reakcji  serwisu  na  telefoniczne  zgłoszenia

o niesprawności urządzenia nie później niż następnego dnia od daty zgłoszenia.
3. W  przypadku  wady  w  działaniu  urządzenia,  powodującej  konieczność  przerwy  w  obsłudze 

pacjentów  trwającej  dłużej  niż  7  dni  Wykonawca   dostarczy   na  własny  koszt  urządzenie 
zastępcze, spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

§ 4
1. Zamawiający  dokona  odbioru  przedstawionego  do  odbioru  zgodnie  z  umową  przedmiotu 

zamówienia.
2. Odbiór  będzie  udokumentowany  protokołem  sporządzonym  z  udziałem  upoważnionych 

przedstawicieli Stron.
3. Protokół  odbioru,  podpisany przez  Strony,  będzie  podstawą wystawienia  przez  Wykonawcę 

faktury za wykonane zamówienie.
§ 5

1. Za wykonanie zamówienia będącego przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, 
zgodnie z ofertą, w kwocie brutto: ................ PLN, (słownie: .......................................................).

2. Podstawą  zapłaty  będzie  faktura  wystawiona  przez  Wykonawcę  i  podpisana  przez 
upoważnionego do odbioru przedmiotu umowy przedstawiciela Zamawiającego.

3. Należność  za  prawidłowo  dostarczony  i  odebrany  przedmiot  umowy  będzie  przekazana 
przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty 
zaakceptowania  faktury  w  sposób  wskazany  w  ust.  2.  Za  datę  zapłaty  uważa  się  datę 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6
1. W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy  Wykonawca  zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10 % wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
2) w  wysokości  1  %  wartości  umownej  brutto  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  terminowym 

dostarczeniu przedmiotu umowy.
2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

§ 7
1. 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  wiadomości 
o powyższych okolicznościach.  

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie.

§ 8
1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 ust.1,  Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) ostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca  nie  rozpoczął  realizacji  przedmiotu  umowy,  bez  uzasadnionych  przyczyn 

oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

a) Zamawiający  bezpodstawnie  nie  przystąpi  do  odbioru  przedmiotu  umowy  lub  bez 
uzasadnienia odmawia odbioru,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych, wobec Wykonawcy.
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2. Przypadki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie skutkują karami umownymi.

§ 9
Bez  zgody  Zamawiającego  roszczenia  Wykonawcy  o  zapłatę  wynagrodzenia  nie  mogą  być 
przedmiotem cesji na osoby trzecie.

§ 10
1. Strony ustalają, że zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Każda  zmiana  postanowień  niniejszej  Umowy  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności.

§ 11
Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy strony upoważniają swych 
przedstawicieli: 

1) w imieniu Zamawiającego:    ...........................................    tel/fax, email: ...............................,
2) w imieniu Wykonawcy:          ...........................................    tel/fax, email: ...............................

§ 12
1. Wystąpienie przez Wykonawcę do sądu z roszczeniem wynikającym z niniejszej Umowy, może 

nastąpić  po  uprzednim  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zamiarze  skierowania  sprawy  na 
drogę  sądową  i  po  wyznaczeniu  terminu,  nie  krótszego  niż  14  dni,  do  ugodowego 
rozstrzygnięcia sporu.

2. W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego.

§ 13
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 1 dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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