
Załącznik nr 5

Projekt umowy NR....................../21

ZAWARTA W DNIU ………. 2021 R.

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie

Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000035422, NIP: 823-14-22-165, reprezentowanym przez:

Maria Sikorska  –  Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

 

firmą……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… wpisaną do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem ……….reprezentowaną przez: …………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zamówienie jest realizowane w ramach …................................

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup apartatu USG z funkcją Duplex dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w ramach zadania 

Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwiono-

śnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii 

w trybie  podstawowym  (znak sprawy:......................) zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o

następującej treści:

§ 1

1.  Wykonawca  sprzedaje,  a  Zamawiający kupuje apartat  USG z  funkcją Duplex  -1 szt dalej  zwany

sprzętem, co  jest  zgodne  ze  złożoną  ofertą  do  postępowania,  o  którym mowa   powyżej.  Szczegółowa

specyfikacja sprzętu jest załącznikiem do umowy  stanowiący integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i

używania w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z

2020  r.  poz.  186  z  późn.  zm.).  Wszelkie  konsekwencje  finansowe  i  prawne  wynikające  z  tytułu

wprowadzenia do obrotu sprzętu niespełniającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach lub

normach ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad konstrukcyjnych,

materiałowych oraz prawnych.

4. Dostawa  nastąpi zgodnie z dokumentacją, ofertą, wymaganiami SWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami w terminie do dnia 08.12.2021 r

5. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego  w dni robocze w godzinach 7:30-15:00, przy

czym  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  planowanym  terminie  i  przewidywanej  godzinie

dostarczenia sprzętu.

6. Odbiór, instalacja, uruchomienie i podłączenie sprzętu do systemu Zamawiającego nastąpi w obecności

upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz zostaną  potwierdzone w pisemnym protokole zdawczo-

odbiorczym, stwierdzającym brak jakichkolwiek wad. Niewskazanie przez pracownika Zamawiającego w

protokole zdawczo-odbiorczym jakichkolwiek wad, braków czy usterek nie pozbawia Zamawiającego prawa

do podnoszenia roszczeń z tego tytułu w późniejszym terminie.

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Zamawiającego wad w dostarczonym sprzęcie przed lub w

czasie jego  instalacji,  uruchomienia  i  podłączenia,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  jego  nieodpłatnej

wymiany na wolny od wad.

8.  Wraz  ze  sprzętem  Wykonawca  dostarczy  komplet  dokumentów w języku  polskim,  w tym instrukcję

obsługi, karty gwarancyjne, paszporty techniczne oraz wszelkie inne dokumenty wskazane w dokumentacji z

postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, w szczególności SWZ.

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez

niego  przedmiotu  umowy,  w  tym  umożliwiono  mu  dokonanie  wizji  lokalnej  miejsca  instalacji

przedmiotowego  sprzętu i  nie  wnosi  zastrzeżeń  co  do  warunków  wykonania  i rozliczenia  umowy,  a

Zamawiający nie jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.



§ 2

Wartość  umowy brutto  wynosi:  …………….PLN (słownie: …………..  złotych)  i  ustalona  została  na

podstawie ceny przedstawionej w ofercie złożonej w trybie podstawowym, wartość netto wynosi …………..

PLN (słownie: …….. złotych), a podatek VAT w stawce ….%, tj. ………. PLN.

§ 3

        Zobowiązania Wykonawcy:

a) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt, której ważność rozpocznie się od daty podpisania

protokołu przez Zamawiającego na okres  …..miesięcy.

b)  Wykonawca  zapewnia  wykonanie  usług  serwisowych  i  udziela  gwarancji  na  wykonane  czynności

serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta.

c)  Wykonawca  zapewni  sprzęt  zastępczy  równoważny  na  czas  wykonywania  usługi  serwisowej

przekraczającej okres 7 dni kalendarzowych.

d) Oferowane  urządzenia  mają  być  nowe,  nierekondycjonowane,  niepowystawowe  i  nieużywane,

wyprodukowane w 2021r

e) Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa

i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych

lub prawnych.  Urządzenia  mają  być  kompletne,  po  zainstalowaniu gotowe do podjęcia  działalności  bez

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

§ 4

1. Podstawą wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie protokół

zdawczo – odbiorczy, podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

2.  Termin płatności  Strony ustaliły na 60 dni  licząc od dnia  dostarczenia  Zamawiającemu prawidłowo

wystawionej faktury VAT.

3. Należność będzie przekazana przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na

fakturze.

4. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1.  Strony  uzgadniają,  że  w  przypadku,  gdy  Wykonawca nie  dostarczy  przedmiotu  umowy  do

Zamawiającego w terminie określonym w § 1 ust. 4, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w

wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości

brutto umowy.

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy, bądź odstąpienia

Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie  Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli powstała z

tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4.   W  przypadku  nie  uregulowania  przez  Zamawiającego  płatności  w  terminie  określonym  w  §  4

Wykonawcy  przysługuje  prawo  naliczenia  odsetek  w wysokości  ustawowej,  od  wartości  niezapłaconej

faktury z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 Zamawiający zastrzega prawo negocjowania odroczenia terminu płatności

i wysokości naliczonych odsetek.

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikającej z faktury VAT.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić

od umowy w terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim przypadku,

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  przesunięcia  terminu  zapłaty  przysługującego Wykonawcy

wynagrodzenia  w  przypadku  opóźnieniu  w  przekazaniu   dofinansowania  przez  Ministerstwo  Zdrowia.

Wykonawca  nie  będzie  mógł  z  tego  tytułu  dochodzić  od  Zamawiającego  odsetek  ustawowych  ani

odszkodowania.

§ 6

1. W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie

prawo żądania wymiany wadliwego towaru.

2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie 5 dni roboczych, a po

bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem

Zamawiającego.



§ 7

1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowane urządzenia

medyczne, którego ważność rozpocznie się od  dnia podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-od-

biorczego.

2. Wykonawca przed przekazaniem sprzętu medycznego dostarczy Zamawiającemu:

a) dokumentację techniczno - ruchową,

b) instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej,

c) karty gwarancyjne wystawione przez producentów lub inny podmiot udzielający gwarancji dostarczonego

wyposażenia medycznego.  Karty gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialno-

ści nieprzewidzianych w umowie zawartej z Wykonawcą,

d) paszport techniczny urządzenia,

e)  wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywa-

nia tych czynności w razie zajścia sytuacji określonej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyro-

bach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.),

f) wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych

przez wytwórcę wyrobu, w razie zajścia sytuacji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmo-

nizowanymi z normami europejskimi.

4. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania protokołu  zdawczo-odbiorczego bez uwag i przekazania ofero-

wanego wyposażenia medycznego do bieżącej eksploatacji.

5. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z: obsługą serwisową, naprawami gwa-

rancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, dojazdami, za-

kwaterowaniem ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną od-

notowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej lub paszporcie technicznym urządzenia.

7. Wszystkie podejmowane przez Wykonawcę prace w okresie gwarancji związane z przeglądami, serwisem,

naprawą,  wymianą  części, demontażem, dostawą  oraz montażem wyposażenia medycznego powinny być

wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Ponadto powinny być potwierdzone każdora-

zowo odpowiednim wpisem do paszportu technicznego urządzenia.- jeśli dotyczy.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu z częstotliwością zale-

caną przez producenta.  Zamawiający wymaga również dokonania przeglądu technicznego w ostatnim mie-

siącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu.- jeśli dotyczy.

9. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub w skrajnych

przypadkach poprzez wysyłkę na koszt Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu

obu stron. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi w formie pisemnej, telefonicznie bądź mailowo na adres

…..................................

10.  Jeżeli  zajdzie  konieczność  naprawy  poza  miejscem  zainstalowania  Sprzętu,  Wykonawca  odbierze

uszkodzoną część składową Sprzętu i dostarczy ją do bezpośredniego użytkownika po zakończonej naprawie

na własny koszt i ryzyko.

11. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną  autoryzowaną obsługę serwisową

przez uprawnioną jednostkę gwarancyjną oraz skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym

i pogwarancyjnym dla oferowanego wyposażenia medycznego. Warunki obsługi serwisowej:

a) reakcja serwisu od zgłoszenia- max. do 48 godz. w dni robocze,

b) godz. pracy serwisu- dni robocze od godz. 8:00- 14:00,

c) reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godz. w dni robocze od zgłoszenia,

d) czas naprawy do 5 dni roboczych.

e) każdy przestój powyżej 5 dni roboczych spowodowany niesprawnością wyposażenia przedłuża o ten czas

okres gwarancji.

f) okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 6 miesięcy.

12. Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy równoważny na czas wykonywania usługi serwisowej przekracza-

jącej okres 7 dni kalendarzowych.

13. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lep-

szy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego ele-

mentu Sprzętu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzę-

tu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy uszko-

dzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

14.Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty instalacji urzą-

dzenia

15. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.



16. Strony ustalają upływ okresu rękojmi na trzy miesiące po upływie okresu gwarancji.

§ 8

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w

sytuacji:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT,

2)  przekształcenia  firmy,  zmiany  nazwy  firmy,  zmiany  adresu  firmy  oraz  zmian  organizacyjnych

Zamawiającego.

3) zmiany terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

5) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym

posiadającym co  najmniej  takie  same  parametry  jakie  posiadał  sprzęt  będący  podstawą  wyboru  oferty

Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji  sprzętu który ma być  dostarczony,  pod

warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

6) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej

jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem,

iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

7) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy  do aktualnego

stanu prawnego

8) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 9

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  o  charakterze

organizacyjnym,  ekonomicznym  i  technicznym  mogących  stanowić  tajemnicę  przedsiębiorstwa

Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności

do:

a)  ochrony  i  zabezpieczenia  danych  zgodnie  z  wymogami  ustaw,

b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

c)  zachowania  w  tajemnicy  danych  osobowych  pozyskanych  w  związku  z  realizacją  umowy

d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego

oraz  trwałego  zniszczenia  wszystkich  ich  kopii,  chyba,  że  przepisy  szczególne  stanowią  inaczej

e)  niezwłocznego  poinformowania   Zamawiającego  o  każdym  przypadku   naruszenia  bezpieczeństwa

danych.

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu

umowy.

3.  Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust.  1 powoduje odpowiedzialność  Wykonawcy za szkodę

wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do

rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem

Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w procesie związanym z przeprowadzonym  postępowania jest

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,08-300 Sokołów Podlaski, ul.

ks. Bosko 5.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019

poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”.

6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia.

§ 10

Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu



cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

§ 12

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, tj. po bezskutecznym upływie

30  dni  od  złożenia  wniosku o  ugodę  drugiej  Stronie,  wynikłe  w związku  albo  na  podstawie  niniejszej

umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                WYKONAWCA:


