
UMOWA NR       /Z/2012

Umowa zawarta w dniu ...............r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie 
publiczne nr 3585/2012 pomiędzy:

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego   Nr  KRS  0000026179  NIP  848-16-30-309  Kapitał 
zakładowy: 17 350 000,00 PLN - reprezentowaną przez przez 2 członków Zarządu spośród wymienionych 
poniżej::

1. Andrzeja Bujnowskiego - Prezesa Zarządu
2. Janusza Nowakowskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu
3. Janusza Roszkowskiego - Członka Zarządu

zwaną w dalszej części umowy Kupującym a

.....................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Dostawcą

o następującej treści:
§ 1

Wyłonienie Dostawcy i zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru  najkorzystniejszej oferty  w 
trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 3585/2012.

§ 2

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa,  instalacja  i  uruchomienie  tomografu  komputerowego  o  nazwie 
………………………  producent  …………………………  z  dostosowaniem  pomieszczeń  do 
zainstalowania  w Zakładzie  Diagnostyki  Obrazowej  Pro-Medica w Ełku Sp.  z  o.o.  i  przeszkoleniem 
pracowników  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  specyfikacji   istotnych   warunków zamówienia 
/SIWZ/ oraz załączniku nr.1, które wraz z ofertą dostawcy stanowi integralny załącznik do umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 8 tygodni jednak nie później  
niż do 16 listopada 2012r.

3. Wartość  całego przedmiotu zamówienia wynikającego z niniejszej umowy wynosi:
a.  wartość  oferty  netto:  .........................  zł  +  VAT=  ......................  zł  wartość  brutto 
(słownie: .................................................................................................).

4. Cena określona w ust.3 została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez 
Wykonawcę. Na cenę  określoną w ust.3, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości samego 
urządzenia  ,  dostawy,  robocizny i  wszelkich prac adaptacyjnych,  przeglądu i  testów akceptacyjnych, 
kosztów  dojazdu  pracowników  serwisu,  należnego  podatku  VAT,  szkolenia  pracowników 
Zamawiającego, cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 3

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2012r) , wolny od wad 
fizycznych i prawnych.

2. Wraz z dostawą sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna wraz z paszportem technicznym.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim.
4. Dostawca wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich certyfikatów 

CE dla właściwych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace instalacyjne, zapewniając specjalistyczny sprzęt, właściwy 
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do wykonania niniejszej umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  
przepisami  w tym zakresie,  a w szczególności  przepisami  techniczno – budowlanymi,  normami  oraz  
zasadami  i  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi,  przez  wykwalifikowaną  kadrę  z  odpowiednimi  
uprawnieniami i należytą starannością. 

6. Instalacja  i  uruchomienie  musi  być  przeprowadzone  przez  Dostawcę,  z  udziałem  przedstawiciela  
Kupującego  (tj.  Dział  Techniczny Pro-Medica  w  Ełku  Sp.  z  o.o.  Tel.  087  620  95  82)  w  siedzibie 
Kupującego.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  powiadomienia  Zamawiającego o  terminach  dostawy,  
montażu  i  uruchomieniu  aparatury z  7  dniowym wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem każdej  z  tych 
czynności.

7. Z przyjęcia  sprzętu jest  sporządzany protokół  odbioru/instalacji.  Protokół  musi  potwierdzać dostawę, 
przeszkolenie personelu użytkującego dostarczony sprzęt oraz jego uruchomienie. Musi zawierać dane 
identyfikacyjne  sprzętu.  Protokół  podpisany  jest  przez  uprawnione  osoby  po  stronie  Zamawiającego 
(Dział Techniczny oraz Magazyn) oraz po stronie Dostawcy.

8. Przed  odbiorem Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  testów akceptacyjnych  obliczenia  osłon 
stałych pracowni TK i RTG.

9. Za  dzień  realizacji  przedmiotu  umowy  uważa  sie  dzień  podpisania  bezusterkowego protokołu 
odbioru/instalacji.  Odbiór  będzie  poprzedzony  kontrolą  zgodności  dostawy  z  zamówieniem 
Zamawiającego  (aparatura  musi  być  gotowa  do użytku,  po  uzyskaniu  wszelkich  niezbędnych  do  jej 
używania odbiorów, w szczególności odbioru dokonanego przez Państwowa Inspekcję Sanitarną dot. TK 
i RTG).

10.Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady dające się usunąć, to Zamawiający może  
odmówić odbioru oraz podpisania protokołu odbioru i wyznaczyć dodatkowy termin do ich usunięcia.

11.Szkolenie  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie  obsługi  i  konserwacji  aparatury  w  terminach 
ustalonych w załączniku nr 1.

12.Dostawca zobowiązuje się zapewnić należyte  warunki  bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz właściwe  
zabezpieczenie p. pożarowe, a także szczególną czystość wykonywanych prac mając na uwadze dobro  
pacjentów i pracowników Zamawiającego.

13. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania sprzętu i  
zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu niewłaściwego przechowywania pod groźbą utraty gwarancji od  
momentu dostawy sprzetu do siedziby Zamawiającego do ostatecznego montażu/instalacji.

14.Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  
pracowników Dostawcy i osób trzecich powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na  
zasadach i warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności  
przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego, oraz w niniejszej umowie.

§ 4

1. Nieterminowe dostarczenie towaru przez dostawcę może spowodować natychmiastowe wypowiedzenie 
umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia, z tym że Kupujący udzieli dodatkowego 
3-dniowego  terminu  w  przypadku  zwłoki  na  wykonanie  zobowiązania  z  uprzedzeniem  o  zamiarze 
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

2. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupujacemu kary umowne jak poniżej:
1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie, monatżu i uruchomieniu przedmiotu 

umowy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia;
2) Karę umowną w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Dostawca w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;
3) Karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady lub 

usunięcia awarii aparatury w terminach określonych w  § 6 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 2 ust.3 za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe.

§ 5

1. Kupujący zobowiązuje  się  zapłacić Dostawcy za zrealizowanie przedmiotu  zamówienia  według ceny 
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podanej  w ofercie  przetargowej.  Za  dzień  realizacji  przedmiotu  umowy uważa  się  dzień  podpisania 
protokołu odbioru/instalacji.

2. Wynagrodzenie  umowne,  o  którym  mowa  w §  2ust.3  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej, 
końcowej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie bezusterkowego końcowego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.   
3. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 30 dni, 

licząc  od  dnia  doręczenia  Zamawiającemu  faktury.  Datą  płatności  jest  data  obciążenia  rachunku 
bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
Wszelkie  zapisy zawarte  w ofercie  Dostawcy,  a  sprzeczne z  powyższym uważa się  za  bezskuteczne  
wobec Stron.

2. Okres rękojmi rozpoczyna się od podpisania bezusterkowego końcowego  protokołu odbioru/instalacji i  
wynosi 12 miesięcy.

3. Dostawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na aparaturę oraz do obsługi serwisowej wszystkich  
usterek w ramach wynagrodzenia umownego w okresie ..... miesięcy (min.36 miesięcy) bez limitu skanów  
z wyłączeniem wymiany lampy w okresie od 25 miesiąca do 36 miesiąca gwarancji.

4. Termin rozpoczęcia gwarancji liczy się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru/instalacji  
aparatury.

5. W  przypadku  naprawy  gwarancyjnej,  okres  gwarancji  zostaje  przedłużony  o  każdy  dzień  trwającej  
naprawy gwarancyjnej.

6. Całkowity koszt przeglądów serwisowych w okresie gwarancji ponosi Dostawca.
7. Serwis i dojazd Dostawca zobowiązuje się zapewnić w ramach wynagrodzenia umownego.
8. Czas reakcji serwisu - rozpoczęcia naprawy nie dłużej niż 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Poprzez 

reakcję serwisu rozumie się przyjazd wykwalifikowanego pracownika, który podejmie natychmiastową 
naprawę lub podjęcie zdalnej diagnostyki w sytuacjach umożliwiających takie działanie.

9. Usunięcie awarii następuje maksymalnie po upływie 3 dni mając na uwadze istotny dla życia i zdrowia 
pacjentów Zamawiającego charakter sprzętu.

10. Dostawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie 
telefonicznej  lub  faxem.  Dane  kontaktowe  dotyczące  serwisu 
gwarancyjnego: ..................................................................

11.Dostawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni  po trzeciej naprawie gwarancyjnej  tego samego 
podzespołu (elementu) wymienić element na nowy o parametrach nie gorszych niż zawarte w SIWZ – 
fabrycznie nowy.

12.Wszelkie  naprawy  serwisowe  dokonane  w  okresie  gwarancyjnym,  odnotowane  będą  w  karcie 
gwarancyjnej.

13.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wymiany  przedmiotu  umowy  na  nowy  w  przypadku  uszkodzenia 
systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

14.Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są 
w załączniku nr 1 (Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych), stanowiący integralną część 
umowy.

§ 7

1. Dostawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż 
wskazany przez Dostawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.

2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie 
części przedmiotu umowy.

3. W przypadku naruszenia przez Dostawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym,  pod warunkiem uprzedniego wezwania Dostawcy do usunięcia 
tego naruszenia umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym 
terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.
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§ 8

1. Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ust.1  
ustawy PZP, w następujących przypadkach:

a) zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego,
b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 

pozostanie  bez zmian.  Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia w  
życie wprowadzających je przepisów.

c) zmiany ceny przedmiotu umowy, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego.
d) przedłużenie terminu gwarancji
e) konieczność  realizacji  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych,  z 

względu na zmiany obowiązującego prawa
2. Wszelkie   zmiany  i   uzupełnienia   umowy wymagają  pod rygorem  nieważności  formy pisemnego 

aneksu.
3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego 

i Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zmianiami)

4. Ewentualne spory powstałe  na  tle  wykonywania  umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo 
z uwagi na siedzibę Kupującego.

5. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

  

                     DOSTAWCA                                                                 KUPUJĄCY
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