Dodatek nr. 3 do SIWZ
UMOWA
Zawarta w dniu ...................2012r w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. Gen.
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579,
reprezentowanym przez:
1.Jerzego Kułakowskiego - dyrektor
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a .............. reprezentowanym przez:
1......................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą

2...................................................................

§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej równowartość 130000 euro rozstrzygniętego w dniu ..............2012r.
§2
1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu urządzenie medyczne wyszczególnione w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2.Zamawiający określi ewentualne miejsce wykonania dostawy. W przypadku braku wskazania miejsca
wykonania dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione urządzenie do magazynu
Zamawiającego na własne ryzyko i koszt.
3.W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne nie wyłączają
możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§3
1.Zamawiający zobowiązuje się do odbioru i zapłaty za dostarczone urządzenie w terminie 30 dni od
dnia doręczenie Zamawiającemu faktury. Zapłata może być wstrzymana do czasu uzupełnienia lub
wymiany wadliwego urządzenia w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości.
2.Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy .....................................................................
3.W przypadku zwłoki z zapłatą mogą być naliczane odsetki ustawowe.
§4
1.Dostarczone urządzenie musi spełniać właściwe dla danego asortymentu normy jakościowe oraz musi
być zgodne z umową i asortymentem zaproponowanym w ofercie przetargowej Wykonawcy tj: (opis
przedmiotu zamówienia, producent, nr. katalogowy).
2.W przypadku stwierdzenia różnic dostawy w stosunku do oferty przetargowej Zamawiający nie jest
zobowiązany do odbioru dostarczonego urządzenia.
3.Zwrot urządzenia może nastąpić na koszt Wykonawcy.
§5
1.Zamawiający przyjmie urządzenie dostarczony zgodnie z zamówieniem po dokonaniu jego oględzin
pod względem ilościowym i jakościowym .
2.Oferowane urządzenie medyczne musi posiadać zezwolenie na wprowadzanie do obrotu i
używanie ich na terenie kraju zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych .
3.W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego urządzenia Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny do siedziby Wykonawcy. Wykonawca
rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku
rozpatrzenia reklamacji Zamawiający może zwrócić urządzenie na koszt Wykonawcy, jednocześnie
odmawiając zapłaty. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego producenta, a
różnicą kosztów zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca
zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego elementu (podzespołu) na nowy w terminie do 7
dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
4.Nie zachowanie terminów określonych w ust. 3 lub gdy urządzenie dalej będzie obarczony wadami,
skutkuje rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy. W takim

przypadku Wykonawca wycofa wadliwy towar zwracając Zamawiającemu wpłaconą wartość dostawy
oraz zapłaci karę umowną zgodnie z §8 niniejszej umowy.
§6
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy cenę określoną w kalkulacji podanej w
ofercie przetargowej Wykonawcy.
2.Strony ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie trwania
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy to jest zmian stawki podatku VAT, przy czym wzrost lub
obniżka cen będzie następowała o taki sam procent jaki wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy
bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży.
3.W razie zmiany cen zgodnie z zapisem §6 ust.2 Wykonawca przed realizacją zamówienia dostarczy
Zamawiającemu pisemny aneks do umowy.
4.W razie nie dopełnienia postanowień zapisu §6 ust.3 mimo zaistnienia przesłanek §6 ust.2
Wykonawcy będzie przysługiwała nowa cena od dnia dostarczenia Zamawiającemu pisemnego aneksu
do niniejszej umowy w razie zaakceptowania aneksu przez Zamawiającego.
§7
1.Wykonawca zgodnie z załącznikiem nr.1 do umowy udzieli gwarancji na przedmiot umowy licząc od
dnia uruchomienia.
2.Łącznie z dostawą Wykonawca dostarczy protokół odbioru i instalacji urządzenia, kartę gwarancyjną,
paszport urządzenia, instrukcję obsługi w jęz. polskim.
3.Wykonawca zainstaluje i uruchomi dostarczone urządzenie oraz przeszkoli personel szpitala w
zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób w terminie max. do 7 dni roboczych od dnia dostawy.
4.W przypadku nie dochowania terminu o którym mowa w ust.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
5.Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny.
6.Czas reakcji serwisu - w okresie gwarancyjnym do 72 godz. w dni robocze. Pod pojęciem czas reakcji
serwisu rozumie się czas jaki może upłynąć od momentu zgłoszenia awarii do momentu podjęcia działań
przez serwis w siedzibie Zamawiającego.
7.W przypadku nie dochowania terminu o którym mowa w ust.6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,02% wartości brutto umowy za każde 24 godziny opóźnienia.
8.W przypadku konieczności wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym poza siedziba zamawiającego
(powyżej 3 dni), Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności.
9.W przypadku nie spełnienia warunku o którym mowa w ust.8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 500,00zł brutto za każde zdarzenie.
10.Wykonawca w okresie gwarancyjnym na wezwanie Zamawiającego, raz na 12 miesięcy za
pośrednictwem wykwalifikowanego serwisu wykona bezpłatny przegląd gwarancyjny urządzenia łącznie
z dokonaniem wpisu w paszporcie urządzenia.
§8
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 5% wartości brutto umowy
wskazaną w ofercie Wykonawcy do przetargu, o którym stanowi §2 niniejszej umowy, w przypadku
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
§9
1.Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§10
1.Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 19.12.2012r.
2.W przypadku zaistnienia przesłanek Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy na
podstawie art. 145 ust.1 Ustawy PZP.
§11
1.Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
§12
1.W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy kodeksu cywilnego i
ustawy prawo zamówień publicznych.

§13
1.Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§14
1.Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
§15
1.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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