Projekt umowy
UMOWA NR WSZ.DZP.262.2…………………………….
zawarta w dniu ………………………………
pomiędzy
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100
Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS:0000017228, NIP:8361081857,
REGON: 000657119
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…………………………….., NIP: ………………………………., REGON: …………………………………..
reprezentowaną przez:
1. _____________________________________
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r poz.1579), znak sprawy: WSZ.DZP.261.2………………...

§1
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą wózka reanimacyjnego, zwana dalej towarem lub
produktem, której opis, przewidywane ilości oraz ceny jednostkowe zawiera załącznik do niniejszej umowy Formularz oferty wraz z załącznikiem- Parametry wymagane.
2. Maksymalna wartość wynikająca z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi:
…………………………….. zł netto, vat: ……%
…………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………….).

§2
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 :
a) jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych,
b) jest kompletny, w pełni sprawny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i
inwestycji po stronie Zamawiającego,
c) jest o jakości zgodnej ze złożoną przez niego ofertą,
d) odpowiada najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej oraz nie może ze względu
na technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
e) wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje w języku polskim,
dotyczące: obsługi, konserwacji i dezynfekcji oraz karty gwarancyjne przedmiotu zamówienia.
2. Zamówiony towar dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. St. Rybickiego w Skierniewicach w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Kierownika Działu Eksploatacyjno – Technicznego
(tel.
468340846) z 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy przedmiotu zamówienia.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez upoważnionych przedstawicieli stron bez zastrzeżeń.
6. Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać w szczególności:
a) przedmiot dostawy;

b) wartość i datę dostawy;
c) potwierdzenie kompletności dostawy, instalacji/montażu, uruchomienia,
d) informację o przekazaniu dokumentów (karta gwarancji, instrukcja obsługi).
7. Jeżeli w toku czynności odbiorczych przedmiotu zamówienia
stwierdzone zostaną okoliczności
uniemożliwiające dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je
Wykonawcy na piśmie. Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze Zamawiający przerwie czynności
odbiorcze, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia przeszkód w realizacji odbioru w terminie 24 h
(dotyczy dni roboczych).
8. Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do
odbioru, a Zamawiający wznowi czynności odbiorcze.
9. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie
zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie przedmiotu zamówienia, w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru.

§3
1. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze
w terminie …………………… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych lub jakościowych w przedmiocie
zamówienia, termin zapłaty liczy się od dnia usunięcia braków w dostawie i dostarczenia przedmiotu
zamówienia zgodnie z umową.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod
względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez
Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł
na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej.

§4
1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do …………………………………………..
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest …………………………………, tel.: ………………………….., e-mail:
……………………………………..
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest …………………………………………..,
tel……………………………………….

§5
1. Wykonawca udziela ……………. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania
gwarancji – min. 1 przegląd w okresie 12 m-cy.
3. Serwis gwarancyjny będzie wykonywać firma: ……………………………………………………………………., tel. ………………...
4. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych nie mniej niż 8 lat od dnia przekazania przedmiotu
zamówienia Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru, nazwa serwisu ………………………………………, nr
telefonu ………………………………………………………..
5. W przypadku trzech napraw tego samego, istotnego podzespołu w okresie gwarancyjnym Wykonawca
dokona wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.
6. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji, w szczególności koszty serwisu, dojazdów, robocizny,
części zamiennych ponosi Wykonawca.

§6
1. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy jest on niezgodny z
formularzem parametrów technicznych oferty, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne
uszkodzenia
2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o
tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, do 3 dni roboczych, wymieni wadliwy towar na zgodny z
zamówieniem co do jakości i ilości.

2

3. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ____________ . Reklamacja uznana
zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez
strony numer faksu.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w
wysokościach:
a) w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru – w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego
towaru za każdy dzień zwłoki;
b) za dostarczenie towaru z wadami – w wysokości 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za
każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem,
c) za zwłokę w wymianie wadliwego towaru na nowy wolny od wad zgodny z zamówieniem co do ilości i
jakości – w wysokości 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą za każdy dzień zwłoki;
d)za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10%
wartości brutto całej umowy;
2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych
wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3. Kary umowne są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich naliczania zostaną
potrącone z należnej Wykonawcy faktury.
4. Jeżeli wysokość naliczonych kar nie pokrywa wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar
umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.

§8
Wykonawca dodatkowo oświadcza , iż został poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych Wykonawcy jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w
Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl.
2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jego danych przez Administratora można kierować do
Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul.
Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@wszskier.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy jako osoby uprawnionej na dostawę wózka reanimacyjnego przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust.1 pkt f) RODO będą w związku z realizacją umowy i są one niezbędne do realizacji
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na
polecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3
powyżej jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej zgodnie z
przepisami ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym.
6. Przysługuje mu prawo żądania dostępu oraz sprostowania moich danych, nie przysługuje mi prawo żądania:
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
7. Jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mi prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
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§ 10
1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod
rygorem nieważności.
2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach
wskazanych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 11
1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 –Formularz oferty Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Protokół zdawczo-odbiorczy
do umowy Nr ___________ z dnia ___________
zawartej pomiędzy
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
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a
______________________________________________________________________
§1
W dniu …………………….……. w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, w obecności upoważnionych przedstawicieli ze
strony Zamawiającego:
Pan/i…………………………... stanowisko:………………–Dział ………………………….
Pan/i……………………………stanowisko:……….………. – Dział ……………………….
oraz upoważnionych przedstawicieli ze strony Wykonawcy:
Pan/i……………………………………… - stanowisko:……….
Pan/i………………………………………- stanowisko:……….
Nastąpiło przekazanie następującego sprzętu:
L.p. Przedmiot
Producent
Rok
Nr seryjny
Uwagi
zamówienia
/model
produkcji
1

§2
Strony dokonały instalacji i uruchomienia sprzętu, opisanego powyżej, i dokonały
sprawdzenia parametrów technicznych wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ:
L.p. Rodzaj parametru
Czy
urządzenie
Uwagi
posiada parametr?
(TAK/NIE)
1
…………

§3
Strony zgodnie oświadczają, że Sprzęt został przekazany zamawiającemu w stanie
technicznym przydatnym do umówionego użytku wraz z kompletem dokumentacji
potrzebnym do prawidłowego korzystania ze Sprzętu, obejmującą również dokumenty
gwarancyjne:
L.p Rodzaj dokumentu
Czy
Wykonawca
Uwagi
.
dostarczył
dokument?
(TAK/NIE)
1
Komplet
aktualnych
dokumentów (oryginał lub
poświadczoną za zgodność z
oryginałem
kopię)
dopuszczających do obrotu i
użytkowania na terytorium
RP
Opis (nazwa) dokumentów:
- Deklaracja Zgodności
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2
3

4
5

Producenta
Paszport techniczny
Instrukcja obsługi (w dwóch
egzemplarzach
oraz
na
nośniku elektronicznym w
formacie pdf.) wraz z
parametrami technicznymi
określonymi
przez
producenta w języku polskim
Karty gwarancyjne
Stanowiskowa
instrukcja
BHP
§4
1. Protokół niniejszy podpisano dnia _______________________
2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Ze strony Wykonawcy:

Ze strony Zamawiającego:

___________________________________

______________________________

___________________________________

_______________________________
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