Załącznik nr 4
- wzór umowy -

UMOWA NR ...../EZP/381/2016
zawarta w Bystrej w dniu …………………. pomiędzy:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2,
KRS: …………………., NIP: ……...………………..
reprezentowanym przez:
Dyrektora
- .............................
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................................................
.........................................................................................
KRS: …………………., NIP: ……...………………..
reprezentowanym przez:
...........................
- ................................
...........................
- ................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się zrealizowania zamówienia w zakresie dostawy aparatury
medycznej do leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca, wyszczególnionej w pkt. 2,
w ramach realizacji programu Ministra Zdrowia pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego
i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”.
2. Zamówienie obejmuje dostawę następujących urządzeń, zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia …….................:
• ………………………………………………………………………………………………………….
3. Szczegółowe parametry techniczne urządzeń, o których mowa w pkt. 2 określa dokument: Specyfikacja
asortymentu, wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalności i konfiguracji wyposażenia oraz
wymogów związanych z instalacją - Opis potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy istotnych
wymagań określonych przez zamawiającego, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
WARUNKI I TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w zakresie dostarczenia, zainstalowania
i uruchomienia aparatury/sprzętu w miejscu planowanego użytkowania wskazanym przez zamawiającego,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia ………………………………………………………………………….
2. Dniem zrealizowania zamówienia w zakresie określonym w pkt. 1 będzie dzień podpisania przez obie strony
umowy protokołu odbioru/przekazania aparatury/sprzętu do użytkowania.
WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I SERWISU
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do używania aparatury/sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom
i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi i użytkowania określonymi w instrukcji, o której
mowa w pkt 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia, przed przekazaniem aparatury/sprzętu/systemu
do użytkowania, wskazanych przez zamawiającego pracowników, w zakresie prawidłowej obsługi
i użytkowania aparatury/sprzętu.
3. Najpóźniej w dniu szkolenia pracowników wykonawca dostarczy zamawiającemu sporządzone w języku
polskim instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji aparatury/sprzętu a także stosowne karty gwarancyjne
zawierające szczegółowe warunki gwarancji.
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4. Na dostarczoną aparaturę/sprzęt wykonawca udziela gwarancji realizowanej na warunkach określonych
w niniejszej umowie oraz kartach gwarancyjnych zawierających szczegółowe warunki gwarancji, przy czym
gwarancja będzie realizowana w pierwszej kolejności na warunkach określonych w umowie (oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną cześć umowy), a w zakresie nie
uregulowanym umową, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
5. Wykonawca udziela na dostarczoną aparaturę/sprzęt (określić liczbę miesięcy) .………….…-miesięcznej
gwarancji.
6. W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca gwarantuje wykonywanie przez autoryzowany serwis
nieodpłatnie serwisu gwarancyjnego (na warunkach nie gorszych niż określone w siwz oraz wynikających
z oferty wykonawcy). Serwis gwarancyjny aparatury/sprzętu wykonywany będzie przez firmę
…………………..…………………., tel. kontaktowy: ..……………………… e-mail: ………...……………
7. Bieg terminu gwarancji zaczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru/przekazania aparatury/sprzętu
do użytkowania, potwierdzającego należyte wykonanie umowy.
8. W razie wykrycia w okresie udzielonej gwarancji wady/usterki któregoś z dostarczonych urządzeń (w tym
zainstalowanych systemów do ich obsługi) zamawiający wdroży procedurę reklamacyjną poprzez
przekazanie wykonawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
9. Wykonawca gwarantuje zdolność do przyjmowania w okresie gwarancji zgłoszeń reklamacyjnych oraz
podejmowania niezwłocznej reakcji w zakresie wsparcia technicznego (* niewłaściwe usunąć):
• w systemie 5/7/8 (tj. pięć dni w tygodniu /dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy/ przez 8 godzin dziennie /od 7:00 do 15:00 lub od 8:00 do 16:00/)*
• w systemie 7/7/8 (tj. siedem dni w tygodniu /w tym soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od
pracy/ przez 8 godzin dziennie /od 7:00 do 15:00 lub od 8:00 do 16:00/),
• w systemie 7/7/24 (tj. siedem dni w tygodniu /w tym soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od
pracy/ przez 24 godziny na dobę)*
10. Przez zdolność do przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych oraz podejmowania niezwłocznej reakcji
w zakresie wsparcia technicznego rozumie się możliwość przyjęcia zgłoszenia drogą telefoniczną oraz
mailową lub faksem oraz podjęcie niezwłocznie reakcji polegającej na przeprowadzeniu wywiadu w celu
dokonania wstępnej diagnozy problemu, oceny jego wagi, oceny dostępnych możliwości podjęcia środków
zaradczych oraz ustalenia planu działań, mając na uwadze, by doraźne środki zaradcze były jak najmniej
uciążliwe dla zamawiającego oraz by właściwe środki zaradcze były stosowane w najkrótszym możliwym
czasie.
11. Wykonawca gwarantuje możliwość* / nie gwarantuje możliwości* (* niewłaściwe usunąć) wykonywania
napraw aparatury/sprzętu w miejscu pracy danego urządzenia, na terenie zakładu zamawiającego pod
adresem jego siedziby.
12. Przez możliwość wykonywania napraw urządzenia w miejscu pracy, pod adresem siedziby zamawiającego,
rozumie się:
• przyjazd zespołu serwisowego do obiektu, oraz
• diagnozę właściwą i ocenę skali usterki, oraz
• przeprowadzenie naprawy właściwej lub zastosowanie doraźnego środka zaradczego (np. zastosowanie
urządzenia zastępczego o równoważnych parametrach) w przypadku usterki, niemożliwej do usunięcia
„na miejscu”.
13. Wykonawca gwarantuje maksymalną długość czasu w jakim zostaną naprawione zgłoszone usterki,
rozumianą jako przywrócenie pierwotnego stanu / pierwotnej funkcjonalności nie dłuższą niż ………………
14. Długość czasu w jakim zostaną naprawione zgłoszone usterki, rozumiana jako przywrócenie pierwotnego
stanu / pierwotnej funkcjonalności, oznacza okres czasu w jakim zostanie dokonana skuteczna naprawa, czyli
przywrócenie stanu lub pełnej funkcjonalności sprzed wystąpienia usterki; nie będzie uznawane za skuteczne
wykonanie naprawy wykonanie naprawy doraźnej czyli zastosowanie rozwiązania tymczasowego, nie
spełniającego warunków zamówienia, natomiast będzie uznawane za skuteczne wykonanie naprawy
rozwiązanie problemu przy użyciu urządzenia/sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach.
15. Jeżeli wykonawca nie usunie skutecznie wady/usterki w określonym w pkt. 14 terminie, zamawiający może
po zawiadomieniu o tym wykonawcy, usunąć taką wadę/usterkę na koszt wykonawcy. Koszty usunięcia
wady/usterki wykonawca zwróci zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia przekazania mu pisemnego żądania
zamawiającego w tym zakresie. Jeśli wykonawca nie zwróci kosztów oznaczonym wyżej terminie,
zamawiający będzie uprawniony do naliczenia oraz żądania zapłaty od wykonawcy kary umownej
w wysokości 10 tys. zł oraz dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów i kwoty kary umownej na drodze
sądowej.
16. Wykonawca gwarantuje możliwość wykonywania przez niego lub przez wskazany autoryzowany podmiot
przeglądów i badań technicznych wynikających z obowiązujących przepisów, zasad eksploatacji
aparatury/sprzętu, warunków gwarancji bądź innych właściwych dokumentów.
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17. Wszystkie zlecone przeglądy i badania techniczne, czynności konserwacyjne oraz naprawy wykonawca
(podmiot upoważniony/wskazany przez Wykonawcę) będzie odnotowywał na bieżąco w tzw. Paszporcie
technicznym sprzętu.
§4
W zakresie kosztów eksploatacji (* niewłaściwe usunąć):
a) Wykonawca gwarantuje uśredniony roczny koszt (brutto) ponoszony przez zamawiającego, związany
z ewentualną koniecznością wykonywania w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji
planowych okresowych przeglądów technicznych i/lub pomiarów eksploatacyjnych na poziomie nie
wyższym niż: (podać kwotę brutto) ………………….…. zł (słownie: ………………………………....).
b) Wykonawca deklaruje uśredniony roczny koszt (brutto) ponoszony przez zamawiającego, związany
z ewentualną koniecznością wykonywania po upływie udzielonej przez wykonawcę gwarancji
planowych okresowych przeglądów technicznych i/lub pomiarów eksploatacyjnych na poziomie:
(podać kwotę brutto) …………..……… zł (słownie: …………………………….……………………..).

WARTOŚĆ UMOWY
§5
1. Za należyte zrealizowanie zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie stanowiące zgodnie
z ofertą wykonawcy oraz zakresem zamówienia kwotę …………………………………….. zł brutto
(słownie: ………………………………..…………………………… złotych 00/100), z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie (poniżej wymienione czynności
nie mogą stanowić dla zamawiającego odrębnego kosztu zakupu /poza kosztem zakupu urządzenia/):
dostarczenie zakupionej aparatury/sprzętu do miejsca instalacji w siedzibie zamawiającego,
zainstalowanie i uruchomienie aparatury/sprzętu w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
przeszkolenie w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji aparatury/sprzętu wskazanych przez
zamawiającego pracowników,
wykonanie niezbędnych testów i pomiarów sprawdzających,
udział kompetentnych osób w czynnościach odbiorowych oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji
odbiorowej,
świadczenie przez autoryzowany serwis usługi serwisu gwarancyjnego, przez okres obowiązywania
gwarancji na zakupioną aparaturę/sprzęt.
WARUNKI PŁATNOŚCI
§6
1. Podstawą do zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia będzie prawidłowo sporządzona faktura VAT,
wystawiona przez wykonawcę i doręczona zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty protokołu
odbioru/przekazania aparatury/sprzętu do użytkowania.
2. Faktura VAT musi zawierać w opisie przedmiotu sprzedaży urządzenia o nazwie zgodnej z nazewnictwem
używanym w siwz. Faktura może zawierać dodatkowe oznaczenia przedmiotu sprzedaży.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone wykonawcy na rachunek bankowy w banku ……..………………………
nr …………..……………………………… w terminie 30 dni od daty wystawienia właściwej faktury VAT.
KARY UMOWNE
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) za opóźnienie w zrealizowaniu zamówienia w zakresie dostarczenia, zainstalowania, uruchomienia
aparatury/sprzętu - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
b) za nie stosowanie się do określonych w umowie warunków/zasad realizacji gwarancji i serwisu - 1000,00
zł za każdy stwierdzony przez zamawiającego przypadek,
c) za przekroczenie maksymalnej gwarantowanej długości czasu w jakim zostaną naprawione zgłoszone
usterki, rozumianej jako przywrócenie pierwotnego stanu / pierwotnej funkcjonalności - w wysokości
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, przy czym postanowienia tego punktu nie będą miały zastosowania,
w przypadku niezwłocznego zabezpieczenia na czas usunięcia usterki lub awarii dostarczonej
aparatury/sprzętu, odpowiedniego urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż parametry
aparatury/sprzętu dostarczonego.
d) za nie zwrócenie w oznaczonym terminie kosztów wykonania naprawy zastępczej, o której mowa
w § 3 pkt. 15 umowy - 10 tys. zł za każdy przypadek.
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2. W przypadku, gdyby z powodu opóźniania w realizacji zamówienia zamawiający utracił dofinansowanie
z zewnętrznego źródła finansowania zamówienia, oprócz kar umownych określonych w pkt. 1 wykonawca
zapłaci zamawiającemu karę/odszkodowanie w wysokości utraconego przez zamawiającego dofinansowania.
3. W przypadku nie uregulowania przez zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym
wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
ZMIANY UMOWY
§8
1. Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi któraś z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 pkt 1) przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiana
taka będzie wynikać z nw. okoliczności lub będzie spełniać któryś z nw. warunków:
1. będzie korzystna dla zamawiającego;
2. konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnych okoliczności niezależnych od stron umowy,
3. konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnej winy osoby trzeciej, innej niż osoby
uczestniczące w realizacji zamówienia,
4. konieczność jej dokonania będzie wynikała z decyzji uprawnionego organu bądź warunków
określonych przez podmiot współfinansujący realizację zamówienia – Ministra Zdrowia.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli stron oraz formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
OKRES UMOWY
§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia zawarcia umowy do upływu okresu
gwarancji udzielonej przez wykonawcę na dostarczoną aparaturę/sprzęt/oprogramowanie.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
1. W przypadku zaistnienia 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 tych okolicznościach, jednakże nie później
niż przed oddaniem aparatury/sprzętu do użytkowania, stwierdzonym stosownym protokołem.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadkach określonych
przepisami Kodeksu cywilnego a także w przypadku nie zrealizowania zamówienia w zakresie dostarczenia,
zainstalowania i uruchomienia aparatury/sprzętu w terminie określonym umową (umowne prawo odstąpienia
od umowy).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym w/w ustawą przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
§12
Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w miarę
możliwości polubownie a w braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, dwa dla
zamawiającego.
Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy: Formularz ofertowy + Specyfikacja asortymentu, wymaganych parametrów
technicznych, funkcjonalności i konfiguracji wyposażenia oraz wymogów związanych z instalacją - Opis
potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy istotnych wymagań określonych przez zamawiającego

Zamawiający:

Wykonawca:
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