UMOWA
Nr ZP 3A/2018
z dnia ………………2018 r.

zawarta zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy ZP - 3/2018 na podstawie ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz.1579), zwana dalej „ustawą”,
pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu z siedzibą przy ul. Kośnego 55,
45–372 Opole,
działającym na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000009878,
w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
NIP 754-25-54-112
zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:
Dyrektor – Iwona Rajca-Biernacka,
a
……………………………………………………………….. z siedzibą
przy ul. …………………………………… ………………………………………
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………………….
NIP: …………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:
……………………………….. – ……………………………………………
została zawarta umowa treści następującej:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie ……………………………
………………………….. - model ……………………………………….. kraj pochodzenia
………………………….. wraz z wyposażeniem zwane dalej „urządzeniem” oraz świadczenie
usług serwisowych w okresie gwarancji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w zał. nr …., który stanowi integralną część
niniejszej umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Dostawa urządzenia zostanie zrealizowana w terminie …….. dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.
2. Za zrealizowaną dostawę, o której mowa w ust. 1 strony rozumieją zakończenie przez
Wykonawcę czynności związanych z:

1

-

transportem

urządzania

wraz

z

wniesieniem

do

pomieszczeń

wskazanych

przez

zamawiającego,
-

instalacją, uruchomieniem, urządzeń, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania,

-

podłączeniem do systemu „Banku Krwi” (IBs) w celu transmisji danych,

-

szkolenie personelu w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń i oprogramowania,

-

walidacja urządzeń

potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy
stanowiącym załącznik nr 1/S do umowy.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem:
- kartę gwarancyjną;
- pełną instrukcję obsługi w języku polskim w formie wydruku;
4. Wykonawca ma obowiązek telefonicznie uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy urządzenia.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją niniejszej umowy jest
Kierownik Działu Preparatyki i Ekspedycji – Anna Tybulczyk.
5. Wykonawca ma obowiązek załatwienia wszystkich formalności celnych związanych z realizacją
przedmiotu umowy we własnym zakresie, bez udziału Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie dostarczonych urządzeń będą
zgodne ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, nr sprawy ZP 3A/2018.
7. Terminy wykonywania w okresie gwarancji przeglądów serwisowych oraz czynności
konserwacyjnych dostarczonych urządzeń:
- pierwszy przegląd - po 12 miesiącach od daty protokołu odbioru końcowego,
- kolejne przeglądy co 12 miesięcy.
§3
CENA UMOWY
1.

Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto …………….…………. PLN
(słownie: ………………………………………………/100 PLN) w tym podatek VAT w
wysokości ………………………………………………….PLN.

2.

Na wymienione w ust. 1 wynagrodzenie składa się:
a) Cena dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia w kwocie brutto …………………. zł
(słownie: ………………..złote 00/100) w tym podatek VAT w wysokości …………… zł.
b) Cena wykonania w okresie gwarancji ….. przeglądów serwisowych w łącznej kwocie brutto:
…………. zł (słownie: ……………………..złotych 00/100) w tym podatek VAT w
wysokości …….. zł. w tym: cena jednego przeglądu - …………… zł.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność za dostawę urządzenia nastąpi po realizacji dostawy zgodnie z §2 ust. 1 i 2 niniejszej
umowy, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo2

Odbiorczego potwierdzającego dostawę urządzenia oraz faktury potwierdzającej rozliczenie
finansowe, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia w/w dokumentów Zamawiającemu, na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia faktur za wykonanie w okresie gwarancji przeglądu serwisowego będzie
przekazany Zamawiającemu podpisany protokół z dokonanych czynności przeglądu.
3. Zapłata wynagrodzenia za przegląd nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem, o którym mowa w ust.2.
4. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Zamawiającego dokumentu
"polecenie przelewu".
5. W przypadku nieuregulowania należności w terminie podanym w ust 1 przez Zamawiającego,
Wykonawcy przysługuje prawo do żądania zapłaty ustawowych odsetek z tytułu zwłoki.
§5
GWARANCJA
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu ........ miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

2.

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia lub
wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego urządzenia, które
uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych, łącznie
z ewentualnym transportem przedmiotu umowy do serwisu,

3.

Wszelkie naprawy będą odbywały się u Zamawiającego, w szczególnych przypadkach
u Wykonawcy.

4.

Jeżeli termin usunięcia wad, usterek przekraczać będzie okres 5 dni roboczych, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu na ten czas sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych (w zad. 2
dotyczy komputera i czytników kodów kreskowych), jako że stanowi on niezbędne narzędzie
pracy.

5.

W przypadku trzech napraw w okresie gwarancji wykonawca wymieni (dostarczy) nowy sprzęt
o parametrach zaoferowanych bądź lepszych, na stałe, (dotyczy urządzenia głównego oraz
wyposażenia) tj. wymiana sprzętu w przypadku kolejnej awarii po wcześniejszym wykonaniu
trzech napraw.

6.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji
urządzenia, jeżeli są one spowodowane nie zastosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi
oraz wynikających z przyczyn losowych (np.: pożar, powódź, dewastacja).

7.

Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony
dostęp do dostarczonego urządzenia w czasie pracy Zamawiającego.

8.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas napraw.

9.

Okres gwarancji biegnie na nowo dla elementów wymienionych,
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§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1.1. w przypadku opóźnienia dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń do Zamawiającego
ponad termin określony w §2 ust.1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2%
wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,
1.2. w przypadku nie usunięcia powstałych wad i usterek w terminie określonym w § 5 ust. 2 i nie
dostarczeniu sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 4 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki.
1.3. w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przeglądów gwarancyjnych,
o których mowa w § 2 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia planowego
przeglądu.
1.4. w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10% łącznej ceny Umowy.
Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty pozostałych kar umownych.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.
3. Zapłata kary umownej winna nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania przez
Zamawiającego.
4. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 ust.1,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek, w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
§7
ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z umowy, ani
w całości ani w części.
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, którzy nie byli
wymienieni w ofercie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą
przestrzegać wszelkich postanowień umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za
wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub
zaniechania.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku
albo na podstawie niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Zmian, uzupełnień Umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY

…………………………

………………………
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Załącznik nr 1/S do Umowy ZP 3A/2018
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
1. Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
45- 372 Opole, ul. Kośnego 55 , tel. 077 44 10 600
w imieniu którego odbioru dokonuje:
...............................................................................................................................................................
imię i nazwisko

stanowisko

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy;
...............................................................................................................................................................
reprezentowanego przez

...............................................................................................................................................................
imię i nazwisko

Nazwa i typ urządzenia

stanowisko

Producent/
Firma

Nr seryjny

Ilość

Rok
produkcji

2. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym aparatem:
2.1.kartę gwarancyjną,
2.3.pełną instrukcję obsługi w języku polskim w formie wydruku,
3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że urządzenia wymienione w pkt.1 zostały zainstalowane i
uruchomione oraz oddane do czynnej eksploatacji – bez zastrzeżeń.
4. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że Wykonawca przeprowadził instruktaż i przeszkolił w zakresie
prawidłowej eksploatacji urządzenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie jest kompletne i gotowe do użytkowania bez
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwagi i zastrzeżenia :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Zamawiający

Wykonawca

.....................................................................................

.................................................................................

(podpis osoby uprawnionej, pieczątka imienna,
pieczątka zakładowa)

(podpis, pieczątka imienna i firmowa )
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