UMOWA nr SCM/ZO/IV/2017
Zawarta w dniu ................ r. w Strzelinie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
nr SCM/ZO/IV/2017 r.
pomiędzy:
Strzelińskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin
NIP: 914-15-35-587, REGON: 020608708,
reprezentowanym przez:
1. Magdalenę Puziewicz-Karpiak

-

Prezes Zarządu

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a

reprezentowaną przez:
1.
zwanym dalej Wykonawcą
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzenia rejestrującego - przelicznika typu
Mac BAT dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., zgodnie z „Formularzem
oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.
Przedmiot zamówienia będzie odpowiadał warunkom jakościowym zgodnym z
obowiązującymi atestami i normami polskimi.
3.
W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostawy, montażu oraz konfiguracji urządzenia w obecności przedstawiciela Działu
Pomiarów i Telemetrii (PMT) Wrocław
b) sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej
c) utylizacji niesprawnego urządzenia.
§2
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1.
Strony ustalają, że dostawa i montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty
zawarcia umowy.
2.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć, zamontować i uruchomić we wskazanych
pomieszczeniach: Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., ul. Wrocławska 46, 57100 Strzelin (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Zamawiającego - Januszem
Jędrzejewskim tel. …......... w godz. 10:00-14:00, od poniedziałku do piątku).
§3
OBOWIĄZKI I PRAWA STRON
1.
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o przewidywanym
terminie dostawy przedmiotu zamówienia na dwa dni przed tym terminem.
2.
Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie pisemnej przez upoważnionych
przedstawicieli stron po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
3.
W przypadku ujawnienia jakichkolwiek niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia
z ofertą Wykonawcy lub niniejszą umową, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich
usunięciu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar będzie zawierał:
a) dokumentację techniczną,
b) kartę gwarancyjną wraz z szczegółowym opisem warunków gwarancji,
c) wykaz punktów serwisowych,
d) opis warunków i przyczyn ewentualnej utraty gwarancji,
e) minimalny zakres prac związanych z przeglądem okresowym wymaganym przez
producenta,
f) informację o numerze telefonu do telefonicznej pomocy serwisowej czynnej przez cały rok
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przez 24 godziny na dobę w okresie gwarancji.
§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1.
Zamawiający upoważnia Pana Janusza Jędrzejewskiego do kontaktów z Wykonawcą.
2.
Wykonawca upoważnia Pana/Panią …............................................... do kontaktów z
Zamawiającym.
§5
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1.
Wartość przedmiotu umowy określona w ofercie (załącznik nr 1 do umowy) wynosi:
Brutto: …............ zł (słownie: …..........................................) w tym należny: …......... %
podatek VAT.
2.
Podstawą do wystawienia faktury za dostarczony przedmiot umowy będzie protokół
przekazania sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Wykonawcę i przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
3.
Należność za dostarczony przedmiot umowy będzie płatna w terminie 60 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze Wykonawcy.
§6
KARY UMOWNE
1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a)
z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy,
b)
z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu
umowy,
c)
za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości brutto
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
d)
za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego, za wadliwy przedmiot zamówienia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
ustalonego na usunięcie wad po uprzednim wezwaniu do ich usunięcia przez
Zamawiającego.
2.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
3.
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy
dzień opóźnienia w zapłacie należności.
§7
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy,
licząc od daty wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem przekazania.
2.
W razie stwierdzenia wad i usterek w przedmiocie umowy Zamawiający zgłosi ten fakt
niezwłocznie Wykonawcy: w formie pisemnej na nr fax:………………., e-mail na adres:
…………………… lub telefonicznie na nr telefonu:……………………..………..
3.
Wykonawca usunie usterkę w ciągu 3 dni od daty jej zgłoszenia.
4.
Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze
przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia - w okresie gwarancji, w dni robocze - interwencji
serwisowej w siedzibie Zamawiającego w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji w terminie
5
dni roboczych od dnia podjęcia interwencji serwisowej.
7.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych przeglądów
gwarancyjnych mających na celu sprawdzenie poprawności pracy urządzenia i usunięcie
zaistniałych usterek oraz wymianę elementów wymaganych do wymiany w ramach
przeglądu (koszt przeglądu jest wliczony w cenę towaru). Zakres przeglądu obejmuje
wymianą wszystkich wymaganych elementów.
8.
Zakres przeglądu, o którym mowa w ust. 7, oraz częstość wykonywania przeglądów musi
być zgodna z wymaganiami producenta i wykonywana nie rzadziej niż jeden raz w roku.
9.
W przypadku konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancyjnym z przyczyn
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

leżących po stronie Wykonawcy, pokrywa on wszystkie koszty związane z tą procedurą.
W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeglądami oraz
naprawami gwarancyjnymi tj. koszty dojazdów, noclegów, robocizny oraz części i elementów
zamiennych.
Przeglądy okresowe zalecane przez producenta i naprawy w okresie gwarancyjnym
dokonywane będą przez autoryzowany serwis.
Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania towaru zastępczego na czas naprawy
gwarancyjnej przekraczającej 2 dni robocze.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad towaru Zamawiający zgłasza je
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia a Wykonawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy na
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.
Okres gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas usunięcia wad.

§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu.
2.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 10
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 11
Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych
dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
§ 12
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz
innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i
formę ich utrwalenia i przekazania.
§ 13
Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.
Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną
ZAŁĄCZNIKI:
1.

Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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