Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Umowa na dostawę
nr PZOL/LPP /

/

/2020

zwarta w dniu ……..2020 r. pomiędzy:
Powiatowymi Zakładami Opiekuńczo - Leczniczymi w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, 32-615
Grojec, wpisanymi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000015909, których dokumentacja rejestrowa
przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5491669659,
REGON: 000298301, reprezentowanymi przez:
Dyrektora PZOL - lek. med. Marię Wilgus
zwanymi dalej " Zamawiającym "
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Strony zgodnie postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa:
……………………………. – ………... sztuk
(zwanego w dalszej części umowy „sprzętem”) do Powiatowych Zakładów Opiekuńczo
- Leczniczych w Grojcu o parametrach zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia
(stanowiącym załącznik nr 1 - będący integralną częścią umowy).
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w polskiej wersji językowej:
a) kartę gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji,
b) dokumentację techniczną, paszport techniczny
c) instrukcję obsługi sprzętu,
d) opisane zasady świadczenia usług przez serwis w okresie pogwarancyjnym.
3. Wykonawca oświadcza, że będący przedmiotem umowy „sprzęt” jest fabrycznie nowy (rok
produkcji 2020), wolny od wad fizycznych, objęty gwarancją producenta, dopuszczony do
obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego
dopuszczenie do stosowania, a Wykonawca posiada uprawnienia i stosowne zezwolenia
uprawniające do sprzedaży tego rodzaju produktów.
§2
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć „sprzęt”
do PZOL w Grojcu (32-615), Al. Ogrodowa 1.
2. Przedmiot umowy dostarczony będzie w pełnym wynikającym z umowy zakresie,

w terminie do…….. dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 jest granicznym terminem, w którym Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy wraz
z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
4. Koszt ubezpieczenia na czas transportu do momentu dostawy sprzętu do siedziby
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
5. Zamówiony „sprzęt” wraz z wyposażeniem Wykonawca dostarczy/przetransportuje do loco
Zamawiającego w godzinach od 7.30 do 14.00, od poniedziałku do piątku.
§3
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcy gwarancji na dostarczony „sprzęt” oraz
…. miesięcy gwarancji na akcesoria. Okres gwarancji liczony jest od daty dokonania odbioru
„sprzętu”. Gwarancja obejmuje bezpłatny zakres obsługi serwisowej: nieodpłatne przeglądy
techniczne wraz z wymianą części eksploatacyjnych oraz ewentualne naprawy/usunięcia
awarii. Szczegółowe warunki gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ze
„sprzętem”. W razie sprzeczności pomiędzy warunkami gwarancji dostarczonymi przez
Wykonawcę a postanowieniami zawartymi w umowie zastosowanie mają postanowienia
umowy.
2. Okres gwarancji na „sprzęt” zostaje przedłużony o czas naprawy, liczony od momentu
podjęcia naprawy do czasu jej zakończenia.
3. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi do 24 godzin
(dotyczy dni roboczych).
4. Zgłoszenia jakichkolwiek awarii Zamawiający będzie dokonywał na numer
Tel: ………………. faxu:……………………….. adres e-mail …………………....
5. Wykonawca zobowiązuje się naprawić uszkodzony sprzęt w terminie do 15 dni (dotyczy
dni roboczych) od momentu otrzymania zgłoszenia do naprawy. W przypadku niedotrzymania
terminu naprawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2%
wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §4, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia. Kara nie zostanie naliczona w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przed
upływem terminu wyznaczonego na naprawę, sprzętu zastępczego o parametrach i
funkcjonalności nie gorszej od sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
6. Wykonawcę obowiązuje realizacja innych postanowień wynikających z Opisu Przedmiotu
Zamówienia, a nie zawartych lub powtórzonych w umowie.
§4
1. Wartość przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) wynosi:
netto …………….. złotych + podatek VAT ………………... złotych
brutto …………………... złotych
(słownie: …………………………….. zł …../100)

2. Koszt transportu pokrywa Wykonawca.

§5
1. Zapłata należności za faktycznie dostarczony przedmiot umowy zgodny pod względem
rodzajowym, ilościowym oraz jakościowym z Opisem Przedmiotu Zamówienia nastąpi po
odbiorze sprzętu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
w wersji papierowej. Rozliczenie będzie dokonywane w PLN.
2. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku gdy wykonawca figuruje w rejestrze VAT, oświadcza, iż rachunek bankowy
podany na fakturze jest rachunkiem, który jest na białej liście podatników VAT, zgodnie z
zapisami z art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatkach od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.106 z późn.zm.).
§6
l. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym zachowując prawo
do naliczenia kary umownej w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej
umowy (w tym postanowień zawartych w „Opisie przedmiotu zamówienia”).
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy zachowując prawo do naliczenia kary
umownej z następujących przyczyn:
a) utraty uprawnień do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
b) likwidacji, upadłości Wykonawcy,
c) nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem dostawy.

§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
b) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
§8
1. Ze strony Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji
umowy jest Halina Kolber-Sala.
2. Ze strony Wykonawcy uprawniony do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji

umowy jest ………………... tel: …………….. , adres e-mail …………………....

§9
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.
2. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1.Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizowania niniejszej umowy
rozstrzygane będą na drodze wzajemnych negocjacji.
2.Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne poddane będą
rozstrzygnięciu sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca:
…………………..………………….

Zamawiający:
……...…………………………..

