
Załącznik nr 1
U M O W A   nr ….....   /Z/2012  - projekt umowy 

    

      zawarta w dniu ….................. r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie publiczne 
nr 5466/2012 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: 17 575 000 PLN - 
- reprezentowaną przez  2 członków Zarządu spośród wymienionych poniżej:

1. Andrzej Bujnowski                                                   -                 Prezes Zarządu
2. Janusz Nowakowski - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Janusz Roszkowski - Członek Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Kupującym

a
….............................................................................................
 reprezentowaną przez:
1. ..............................................................................................

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 5466/2012 dotyczącej zakupu  2 łóżek 
rehabilitacyjnych i 2  mikroskopów.

§ 2

1. Dostawca   zobowiązuje  się  sprzedać Kupującemu  w okresie do 27.12.2012 r. w asortymencie i w 
ilościach  określonych w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia /SIWZ/,która wraz z ofertą 
dostawcy stanowi integralny załącznik do umowy.

2. Wartość przedmiotu dostaw wynikających z niniejszej umowy wynosi :
a) GRUPA I –II ( ...............................)    -  wartość  oferty netto:  …............ + ........ VAT=  ................. 
wartość brutto (słownie: ….................................................)
3. Ceny  ustalone  niniejszą  umową  są  cenami  obejmującymi  koszty  transportu  do   magazynu 

Kupującego w Ełku  wraz   z   rozładunkiem  i   przeniesieniem do wskazanych    pomieszczeń 
Kupującego. Cena obejmuje również instalację oraz szkolenie personelu.

§ 3

1. Dostawca   zobowiązuje  się   dostarczać   własnym staraniem  zamówiony sprzęt medyczny w 
ilościach i rodzajach asortymentowych określonych niniejszą umową.

§ 4

1. Do zakupowanego sprzętu winna być dołączona gwarancja obejmująca okres 24 miesięcy od daty 
dostawy i montażu sprzętu.

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim.
3. Dostawca wraz z dostawą sprzętu zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich certyfikatów CE dla 

właściwych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.
4. Odbiór,  montaż  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. 

5. Z przyjęcia sprzętu jest sporządzany protokół odbioru/instalacji. Protokół musi potwierdzać dostawę, 
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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.

6. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru/instalacji.
7. 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.

8. Całkowity koszt przeglądów serwisowych w okresie gwarancji ponosi Dostawca.
9. Serwis i dojazd Dostawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatnie.
10. Czas  rozpoczęcia  naprawy  w  okresie  gwarancji  do  24  godzin  (z  wyjątkiem  przerw 

świątecznych) od chwili jej zgłoszenia, a w okresie pogwarancyjnym w terminie do 48 h od chwili  
zgłoszenia awarii.

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

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

§ 5

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:
a)  Kara umowna za każdy dzień rozpoczęty zwłoki  w dostawie wynosić  będzie 1% wartości  brutto  

zamówienia;

b)  Kara  umowna  w przypadku,  gdy  Kupujący  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które 
odpowiada Dostawca wynosić będzie 5 % wartości brutto zamówienia;

§ 6

1. Kupujący  zobowiązuje się płacić Dostawcy za dostarczone towary według cen brutto podanych w 
ofercie przetargowej.

2. Należność  za  dostarczone  towary  regulowana  będzie  po  dostarczeniu  faktury  przelewem  na 
rachunek Dostawcy  w  terminie 30  dni  od daty  dostarczenia sprzętu i wystawienia faktury VAT.

§ 7

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.
2. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnego 

aneksu.

§ 8

1. Reklamacje z tytułu niewłaściwej ilości i  jakości dostarczonego towaru  Kupujący  winien  składać 
Dostawcy  w  terminie 5 dni  od daty  realizacji zamówienia..

2. Reklamacja winna być załatwiona przez Dostawcę w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.
3. Wszczęte postępowanie reklamacyjne będzie podstawą do odroczenia przez  Kupującego terminu 

opłacenia danej faktury w całości.
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§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  i 
Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, 
poz. 759)

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

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

  

                     DOSTAWCA                                                                 KUPUJĄCY
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