Szpital Wojewódzki Nr 2 im.Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ZP250/62/2014

Załącznik Nr 5
(Dotyczy pakietu nr 1-4)
UMOWA NR ........../2014 – Projekt
Zawarta w Rzeszowie w dniu. ........................r. pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez:
mgr Janusza Solarza – Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP – 813-15-02-114
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
reprezentowanym przez:
wpisanym do KRS pod numerem ..............., Regon - ...................., NIP - ......................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa aparatury medycznej/sprzętu medycznego
o asortymencie wyszczególnionym w ofercie przetargowej – Pakiet nr …. Formularzu
cenowym stanowiącym Załącznik Nr ... do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy pełną
dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim.
3. Wykonawca przeszkoli na swój koszt pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w
zakresie obsługi i prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.
§2
1. Wartość umowy wynosi łącznie: .....................zł (słownie:.......................................... ).
2. Należność określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przez
Wykonawcę niniejszej umowy, w szczególności cenę oraz koszty związane z transportem,
opakowaniem, ubezpieczeniem, odprawą celną, przeszkoleniem personelu i udzieloną
gwarancją (w tym koszty okresowych przeglądów, o których mowa w § 6 ust. 9).
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny ulegną zmianie
stosownie do tych przepisów.
§3
1. Strony ustalają, że płatność za przedmiot umowy będzie dokonywana na podstawie
wystawionej faktury, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 60 dni, licząc od daty dostawy towaru i
otrzymania faktury VAT.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza
cesji lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią wierzytelności
przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w
prawa zaspokojonego wierzyciela w miejsce Wykonawcy.
3. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia przepisu §3 ust. 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. Karę umowną Wykonawca
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zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania
Zamawiającego.
§4
1. Strony ustalają, że termin dostawy przedmiotu umowy wynosić będzie - do …..........
2. Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy z
minimum 7 dniowym wyprzedzeniem na nr telefonu (17) 86-64-350.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, uruchomienia oraz
przeszkolenia personelu Zamawiającego podpisanym przez obie Strony umowy.
4. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu w przypadku gdy oferowany
przedmiot umowy nie jest zgodny z formularzem technicznym oferty, który stanowi Załącznik
Nr …...... do umowy, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia i wady.
W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo żądać wymiany przedmiotu umowy na
wolny od tych wad w terminie 10 dni od dnia wezwania, a po bezskutecznym upływie terminu
do wymiany wadliwego przedmiotu umowy odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać
kar, o których mowa w § 7 ust. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może
złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu umowy
ma wolny od wad.
§5
1. Bezwzględnie wymagane jest posiadanie przez oferowany sprzęt będący wyrobem medycznym
w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. ( Dz. U. Nr 107 poz.679z późn.zm.) o wyrobach
medycznych aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu umowy
dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do obrotu i używania zgodnie z powołaną w
ust. 1 ustawą.
3. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 wraz z dostawą,
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć kary umowne o których
mowa w § 7 ust.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w
terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.
2.
§6
1. Przedmiot umowy zostanie objęty ….......... miesięczną gwarancją licząc od daty podpisania
protokołu, o którym mowa w §4 ust. 3.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu
stosowne dokumenty.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności
koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy
ponosi Wykonawca.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu
przez Zamawiającego lub przeprowadzeniem przez Zamawiającego napraw lub zmian bez
zgody Wykonawcy, a także uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi. Wyłączenie o
którym mowa w zdaniu poprzednim, nie obejmuje przypadków uszkodzeń spowodowanych
niewłaściwym użytkowaniem, a wynikających z braku należytego przeszkolenia personelu
Zamawiającego przez Wykonawcę lub braku należytego opisu obsługi.
5. W razie wystąpienia usterki Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt Wykonawcy
niezwłocznie na numer ................ .
6. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty
telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie (usterce).
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7. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji zostanie przedłużony o czas trwania
naprawy dłuższy niż 7 dni.
8. Na czas naprawy gwarancyjnej, trwającej dłużej niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia sprzętu zamiennego w zamian za zabrany do naprawy gwarancyjnej lub
wyłączony z eksploatacji. Dostarczony sprzęt zamienny musi mieć zbieżne parametry
techniczne jak przedmiot umowy; ponadto na czas zamiany musi być objęty gwarancją, która
obejmuje koszty dojazdu, robocizny i części zamiennych użytych do naprawy.
9. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania
przeglądów okresowych w ilościach i terminach wskazanych przez producenta.
§7
1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1,
Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin
dostawy.
2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w
dostawie przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin
dostawy, a gdy Wykonawca nie zrealizuje dostawy w wyznaczonym terminie, Zamawiający
może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust.4.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu dostawy wyznaczonego przez Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad (usterek) w stosunku do terminu ustalonego w §6
ust.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % wartości umowy za każdy dzień
opóźnienia. Kara ta nie ma zastosowania w sytuacji o której mowa w § 6 ust. 8.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta
jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim,
oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.
5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę z powodów wymienionych wyżej u Zamawiającego powstała szkoda
przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego.
6. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z innej przyczyny niż wymienione wyżej
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości poniesionej
szkody.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania
Zmawiającego.
§8
1. Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialna jest (odpowiedzialne
są) następująca (ce) osoba (by) ................................................... .
2. Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialna jest (odpowiedzialne
są) następująca (ce) osoba (by) ................................................... .
(imię, nazwisko, nr telefonu)
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust 2 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie
drugiej stronie i nie wymaga pisemnego aneksu.
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§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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, zmian przewidzianych w § 2 ust. 3, a
nadto gdy:
a) Zamawiający nie otrzyma w terminie środków finansowych,
b) nastąpią przekształcenia własnościowe,
c) nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
d) nastąpią zmiany adresu,
e) przedmiot zamówienia zastępuje się produktem o lepszych parametrach lub właściwościach –
cena nie wyższa niż w ofercie
f) nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej
przez Strony.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd
powszechny wg siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po
jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

4

Szpital Wojewódzki Nr 2 im.Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ZP250/62/2014

Załącznik nr 5
(Dotyczy pakietu nr 5)
UMOWA Nr............./2014 - Projekt
Zawarta w Rzeszowie w dniu. ........................r. pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez:
mgr Janusza Solarza – Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP – 813-15-02-114
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
reprezentowanym przez:
wpisanym do KRS pod numerem ..............., Regon - ...................., NIP - ......................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i montaż mebli medycznych, biurowych,
metalowych, wyposażenia AGD zwanych dalej przedmiotem umowy w cenie, asortymencie i
ilościach wyszczególnionych w ofercie przetargowej, Formularzu cenowym - Pakiet Nr ....
stanowiącej integralną część niniejszej umowy jako jej Załącznik (Załączniki Nr...).
§ 2
1. Łączna wartość brutto niniejszej umowy wynosi ...........................zł (słownie:
........................................................................).
2. W cenach jednostkowych zgłoszonych do postępowania zawierają się wszystkie koszty
związane z dostawą oraz montażem niniejszego zamówienia.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT
w czasie
obowiązywania niniejszej umowy ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów.
§3
1. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do …..........
2. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy dokonać
wizji lokalnej miejsca przeznaczenia mebli, wykonać przedmiary i wizualizację, które muszą
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi żadnych uwag co do kompletności i czytelności w
zakresie rzeczowym otrzymanej dokumentacji – specyfikacji technicznej, zapoznał się z
wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia i w związku z
powyższym zrzeka się w przyszłości prawa do zgłaszania uwag i zastrzeżeń, które mogły by
mieć wpływ na przebieg, termin realizacji oraz wysokość wynagrodzenia za przedmiot
zakupu.
4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wykonany z fabrycznie nowych i
bezpiecznych materiałów oraz posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i dokonać montażu przedmiotu umowy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt, transportem zapewniającym należyte
zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami.
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6. Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego o dostawie i montażu przedmiotu
umowy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem na nr telefonu (17) 86-64-760.
7. Odbiór przedmiotu zakupu zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie
Strony umowy.
8. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy
oferowany nie jest zgodny z Formularzem technicznym oferty, specyfikacją techniczną, który
stanowi Załącznik Nr …..... do umowy lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim
przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać
kar umownych o których mowa w § 6 ust. 3 lub żądać wymiany na przedmiot umowy na
zgodny z opisem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo na nowy
wolny od tych wad. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w
terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do należytego wykonania
umowy.
§4
1. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, wyda Zamawiającemu stosowne
dokumenty.
2. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu o którym mowa w § 3
ust. 7.
3. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wad przedmiotu umowy w trakcie trwania
gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do zawiadomienia Wykonawcy o wadach
przedmiotu umowy za pośrednictwem faksu pod numerem ....................... . Wykonawca
zobowiązuje się załatwić reklamację w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty
zawiadomienia go o wadach.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności
koszty dojazdów, robocizny, części użytych do naprawy ponosi Wykonawca.
5. W przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w
ust. 3 Zamawiający może:
1) żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości przedmiotu zakupu
objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w ust. 3,
2) lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy co do wadliwej części przedmiotu zakupu
oraz żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa § 6 ust. 3. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego
upływu terminu wyznaczonego do należytego wykonania umowy.
§5
1. Strony ustalają, że płatność za przedmiot umowy będzie dokonywana na podstawie
wystawionej faktury, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 60 dni, licząc od daty
dostawy towaru i otrzymania faktury VAT.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza
cesji lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią wierzytelności
przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w
prawa zaspokojonego wierzyciela w miejsce Wykonawcy.
3. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia przepisu §5 ust.2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. Karę umowną
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Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania
Zamawiającego.
§6
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust.
1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości
niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin
dostawy.
2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w
dostawie przedmiotu umowy może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, a gdy
Wykonawca nie zrealizuje dostawy w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy
odstąpić z winy Wykonawcy w zakresie, w jakim umowa nie została dotychczas
zrealizowana, i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu
dodatkowego terminu dostawy wyznaczonego przez Zamawiającego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy. Jeżeli
odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w
zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.
4. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn wymienionych wyżej powstała
szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.
5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda przyczyn innych niż wymienione wyżej
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości poniesionej
szkody.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego
wezwania Zamawiającego pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego.
§7
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca
może naliczyć odsetki.
§8
1. Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialna jest
(odpowiedzialne są) następująca (ce) osoba (by) ................................................... .
2. Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialna jest (odpowiedzialne
są) następująca (ce) osoba (by) ................................................... .(imię, nazwisko, nr telefonu)
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust 2 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie
drugiej stronie i nie wymaga pisemnego aneksu.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
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2. Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, zmian przewidzianych w § 2 ust. 3, a
nadto gdy:
- Zamawiający nie otrzyma w terminie środków finansowych,
- nastąpią przekształcenia własnościowe,
- nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
- nastąpią zmiany adresu,
- przedmiot zamówienia zastępuje się produktem o lepszych parametrach lub właściwościach
cena nie wyższa niż w ofercie,
- nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej
przez Strony.
§ 10
W sprawach, nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Ustawy prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie
właściwemu Sądowi powszechnemu wg siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – po jednym
dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 5
Dotyczy Pakietów nr 6-7
UMOWA NR ….. / 2014-projekt
zawarta w Rzeszowie w dniu ……….. pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez :
mgr Janusza Solarza – Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP- 813-15-02-114
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym ,
a
reprezentowaną przez:
wpisana do KRS pod numerem ………………, Regon - …………………., NIP – …………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego / urządzeń
drukujących zwanego dalej przedmiotem dostawy w asortymencie i ilościach wyszczególnionych
w Formularzu ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy, jako jej Załącznik Nr
2. Każdy przedmiot dostawy jest oznakowany znakiem CE, oraz posiada deklarację zgodności z
zasadniczymi wymaganiami wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami – dokumenty te
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad,
odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy, jest w pełni zgodny ze specyfikacją i
załączoną dokumentacją oraz spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o
systemie oceny zgodności.
§2
1. Łączna wartość brutto niniejszej umowy wynosi …………… zł (słownie:
…………………….złotych).
2. Na cenę określoną w ust. 1 składają się wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym koszty transportu, opakowania, rozładowania, zamontowania w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego, przeszkolenia personelu oraz serwisu gwarancyjnego.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny ulegną zmianie
stosownie do tych przepisów.
§3
1. Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę w fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół zdawczoodbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
żadnych czynności, w szczególności nie zawierać umowy, których skutkiem mogłoby być

9

Szpital Wojewódzki Nr 2 im.Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ZP250/62/2014

przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności
przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4. Za każde pojedyncze naruszenie postępowania, o którym mowa w § 3 ust.3, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania
od Zamawiającego.
§4
1. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu dostawy określonego w § 1 nastąpi w terminie do
…............dni od daty podpisania umowy..
2. Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy określony w ust. 2 zostanie podpisany przez Strony w terminie
do 28 dni od dnia dokonania dostawy po sprawdzeniu zgodności przedmiotu umowy z
zamówieniem.
4. W przypadku stwierdzenia, w terminie określonym w ust. 3, braków ilościowych lub
jakościowych dotyczących wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 14 dni roboczych, do usunięcia dostrzeżonych
braków. W takiej sytuacji podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi w terminie 14
dni od dnia usunięcia dostrzeżonych braków.
5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.
§5
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu określony w § 1 przedmiot umowy, wraz z
dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi oraz dokumentami gwarancyjnymi, po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego drogą elektroniczną/telefoniczną/pisemną o
terminie realizacji dostawy.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić, co najmniej 7 dni przed dniem
dostawy.
3. Do każdego przedmiotu objętego dostawą Wykonawca obowiązany jest dołączyć instrukcję
obsługi w języku polskim, sterowniki na CD/DVD, oprogramowanie oraz dokumenty
gwarancyjne.
§6
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Udostępnienie Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego
przygotowania dostawy.
2. Wskazanie Wykonawcy miejsca rozładunku dostawy.
3. Przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych na lokalizację przedmiotów dostawy.
4. Kontaktowanie się z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy
wskazanymi w § 11 ust. 2, celem przyjęcia powiadomienia o ostatecznym terminie realizacji
dostawy oraz we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy.
5. Zapłata za przedmiot dostawy
§7
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Przygotowanie i dostarczenie przedmiotów dostawy określonych w § 1.
2. Kontaktowanie się z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony
Zamawiającego wskazanymi w § 11 ust. 1, celem powiadomienia o ostatecznym terminie
realizacji dostawy oraz we wszystkich sprawach związanych z realizacja umowy.
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3. Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotów
dostawy.
§8
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań objętych niniejszą umową,
Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 3% wartości przedmiotu
umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w umowie.
2. W przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej licząc od następnego dnia
roboczego od dnia zgłoszenia lub wymiany towaru Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 30 złotych (słownie: trzydzieści
złotych) za każdą godzinę opóźnienia ponad terminy określone w umowie.
3. W przypadku przekroczenia terminu wymiany urządzenia na nowy, o którym mowa w § 9 ust.
11 Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 5% wartości przedmiotu
umowy brutto określonej w § 2 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę braków ilościowych lub jakościowych w
terminie określonym § 4 ust. 4, Zamawiający może odstąpić od umowy. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia upływu terminu
do usunięcia braków określonych w § 4 ust. 4.
5. W przypadku odstąpienia od zobowiązań objętych umową w całości lub części przez
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1.
6. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania do
wysokości pełnej szkody.
7. Zamawiający może potrącać kary umowne z faktury za realizację przedmiotu Umowy.
§9
1. Przedmiot dostawy zostaje objęty …........ miesięczną gwarancją określoną w Formularzu
technicznym stanowiącym Załącznik Nr ….... licząc od daty podpisania protokołu, o którym
mowa w § 4 ust. 3 bez zastrzeżeń, przez strony Umowy. Warunki określone w Formularzu
technicznym stanowią integralna część umowy.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu
stosowne dokumenty.
3. Do dostarczonego przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1, będą dołączone karty
gwarancyjne zawierające: typ i numer seryjny urządzenia, termin gwarancji. Fakt awarii,
naprawy i ewentualnej wymiany urządzenia na nowy będzie odnotowywany każdorazowo w
karcie gwarancyjnej.
4. Gwarancji podlega, jakość materiałów i konstrukcji, a także spełnianie deklarowanych przez
producenta funkcji użytkowych przedmioty dostawy.
5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania
Zamawiającemu konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie działania przedmiotu
zamówienia. Wykonawca w trakcie obowiązywania gwarancji zapewni bezpłatny (wyłączając
uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis, przeglądy,
naprawy gwarancyjne na miejscu u użytkownika. Wszelkie koszty związane z realizacją
gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów
lub dostarczenia sprzętu do naprawy, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy
ponosi Wykonawca.
6. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez autoryzowany przez producenta podmiot lub
przez producenta.
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7. Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niż do godz. 14.00 następnego dnia roboczego od
dnia zgłoszenia.
8. Czas naprawy nie przekroczy maksymalnie 120 godzin w miejscu użytkowania sprzętu od
momentu zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że naprawy odbywać się będą w dniach roboczych.
9. Jeżeli naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, Wykonawca na czas naprawy w
serwisie udostępni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od sprzętu naprawianego,
ponadto sprzęt zastępczy musi być objęty gwarancją, która obejmuje koszty dojazdu,
robocizny i części zamiennych użytych do naprawy. Z wyłączeniem pisemnego uzgodnienia
między stronami.
10. W okresie gwarancji zgłoszenia o awariach, wadach, usterkach przedmiotu umowy
przyjmowane będą przez Wykonawcę przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia będą
przekazywane telefonicznie oraz potwierdzone za pomocą faksu na wskazane przez
Wykonawcę w odrębnym piśmie numery. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest
potwierdzenie doręczenia faksu.
11. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia lub, wystąpienia
kolejnej awarii, wady, lub usterki sprzętu, po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych danego
sprzętu – Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany sprzętu, na
nowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania.
12. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w
okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę przedmiotu umowy wadliwego na wolny
od wad, o takich samych funkcjach użytkowych.
13. W przypadku wymiany, o której mowa w ust. 11 i 12, bieg okresu gwarancji na wymieniony
przedmiot umowy biegnie od początku.
14. W przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez
konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika.
15. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady.

1.

2.

3.

4.

§ 10
Wykonawca dostarczy oprogramowanie na oryginalnych nośnikach producenta z
zastrzeżeniem ustępu 2. Wszystkie nośniki muszą być w oryginalnych opakowaniach
producenta, zapakowane wraz z niezbędną dokumentacją i licencjami.
Wykonawca dostarcza licencję, certyfikaty oraz wskaże miejsce pobrania wersji instalacyjnej
oprogramowania opisanego w Formularzu technicznym stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy w wersji elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego
…………………………… tylko w przypadku gdy producent nie udostępnia oprogramowania
na oryginalnych nośnikach i/lub jest to zgodne z licencją producenta.
Licencje na dostarczone oprogramowanie na czas nieograniczony upoważniają
Zamawiającego do wykorzystania objętego licencją oprogramowania poprzez instalację go na
wybranych komputerach oraz do wykonania kopii nośników instalacyjnych na wypadek ich
uszkodzenia (kopia awaryjna).
Wykonawca zapewni pomoc techniczną na całość oprogramowania przez okres 12 miesięcy.

§ 11
1. Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialny jest:
………………………………, tel…...............................
2. Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialna jest (odpowiedzialne
są) następująca (ce) osoba (by) …………………, tel…. ………… .
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§ 12
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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy
3. Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, zmian przewidzianych w § 2 ust. 3, a
nadto gdy:
- zamawiający nie otrzyma w terminie środków finansowych,
- nastąpią przekształcenia własnościowe,
- nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
- nastąpią zmiany adresu,
- przedmiot zamówienia zastępuje się produktem o lepszych parametrach lub właściwościach
cena nie wyższa niż w ofercie.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd
wg siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po
jednym dla każdej ze Stron.
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