UMOWA NR SPZOZ DZP ……./2018
zawarta w dniu ……….. na podstawie rozstrzygniętego
postępowania w trybie „przetargu nieograniczonego”
pomiędzy:
Samodzielnym Pubicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
reprezentowanym przez:
Jacka Białobłockiego – Dyrektora
zwanym dalej Kupującym
a
……………………….
reprezentowanym przez
1. ………………………….
2. ………………………….
zwaną dalej Sprzedającym
o następującej treści:
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” z dnia 06.12.2018r. z uwzględnieniem postanowień
zawartych w SIWZ oraz treści złożonej oferty.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Sprzedającego na rzecz Kupującego Aparatu
ultrasonograficznego (USG) – 1 szt.
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy posiada deklaracje zgodności CE oraz zgoszenie do
rejestru wyrobów medycznych.
§2
1.

Strony uzgadniają całkowitą cenę umowy na kwotę ……………. zł netto / ……………. zł brutto
(słownie brutto: ……………………………… 00/100)

2.

Cena całkowita umowy zgodna jest z ceną przedstawioną w ofercie Sprzedającego złożonej
w zapytaniu cenowym

3.

Cena obejmuje w szczególności:

-

podatek VAT,

-

koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,

-

koszty transportu do Kupującego,

-

koszty załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego u Kupującego,

-

koszt ubezpieczenia dostawy do momentu dostawy do siedziby Zamawiającego

-

przeszkolenie pracowników z zakresu osbługi i bezpieczeństwa aparatu.

4.

Cena określona w pkt 1 zostanie wpłacona w terminie do 30 dni od daty dostawy i otrzymania
faktury wystawionej na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. (dotyczy raty I). Raty II, III i
IV zostaną wypłacone zgodnie z SIWZ.

5.

Płatność zostanie dokonana w złotych polskich przelewem na konto wskazane w fakturze.
§3

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu 25 dni od daty podpisania umowy po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kupującym.
2. Dostawa nastąpi do siedziby Kupującego, a koszty transportu i ubezpieczenia towaru pokrywa
Sprzedający.
3. Sprzedający zawiadomi Kupującego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia
towaru.
4. Sprzedający upoważniony jest do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego, którą dołączy do
wysyłki.
5. Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji dostarczonego
przedmiotu umowy.
§4
1.

Przedmiot umowy dostarczony zostanie Kupującemu wraz z kartą gwarancyjną, wypełnionym
paszportem, instrukcją obsługi w języku polskim oraz kopiami certyfikatów CE i zgłoszenia do
rejestru wyrobów medycznych podpisanymi „za zgodność z oryginałem”.

2.

Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania Protokołu
Zdawczo-Odbiorczego przez Kupującego.

3.

Sprzedający gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i pozbawiony wszelkich
wad.

4.

Sprzedający udziela 36 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny.

5.

Reklamacje będą załatwiane w terminie 7 dni roboczych. Poprzez reklamację rozumie się pełną
naprawę aparatu.
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6.

W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego
z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy
uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych (bezpłatnie).

7.

W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych,
związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy, jego wysyłką
do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub z importem części zamiennych, we własnym zakresiebez udziału Kupującego.

8.

Dostarczony towar może być rozpakowany jedynie przez przedstawicieli Sprzedającego.

9.

Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe
stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Kupującego.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są
one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających
z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja).
11. Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje jego
wymianę na nowy.
12. W przypadku naprawy gwarancyjnej przedłuża się okres gwarancji o pełen okres niesprawności
przedmiotu umowy.
13. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do dokonania bezpłatnych przeglądów
technicznych przedmiotu umowy (min. 1 w roku tj. 3 przeglądy w okresie gwarancji)
14. Celem wykonania usług serwisowych personel Sprzedającego uzyska niczym nieograniczony
dostęp do dostarczonego przedmiotu umowy w czasie pracy Kupującego.
15. Sprzedający gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz
dostępność do części zamiennych przedmiotu umowy jak również materiałów zużywalnych.
§5
1.

W przypadku gdy Sprzedający ze swojej winy opóźnia się z terminem dostawy Kupującemu
przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,2% ceny nie dostarczonego w terminie
sprzętu za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż do 10% wartości umowy.

2.

Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
Sprzedający nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania umowne.
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3.

W przypadku odstąpienia Sprzedającego lub Kupującego od wykonania postanowień niniejszej
umowy z winy Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości
10% ceny umowy brutto.

4.

Sprzedający nie może dokonywać sprzedaży wierzytelności powstałych z tej umowy osobom
trzecim.
§6

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. Wszelkie różnice poglądów lub spory strony zobowiązują się załatwić w drodze polubownych
negocjacji.
2. Jeśli próba pojednania stron nie powiedzie się, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez
właściwy sąd.
§8
W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
strony.
Wykaz załączników do umowy:
1. Załącznik nr 1 – Druk oferty
2. Załącznik nr 2 – Oferta techniczna
Kupujący:

Sprzedający:
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