Za cznik nr 3 do SIWZ
Umowa na Zamówienie Publiczne (Umowa)
-PROJEKTnr …/U/ZP/2018
Zawarta w dniu ……….. 2018 roku, w Krakowie pomi dzy :
Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Z otej Jesieni 1, 31 – 826 Kraków,
KRS 0000352784, NIP 6783105119,
reprezentowan przez :
Wojciecha Franciszka Szafra skiego - Prezesa Zarz du Spó ki,
dalej jako „NABYWCA”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
dalej jako „SPRZEDAWCA”.
Umow zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. 2004r., Nr 19, poz. 177 z pó n. zm.)
§1
Przedmiot Umowy
1.

W ramach niniejszej Umowy Sprzedawca zobowi zuje si (stosownie do postanowie SIWZ) do:
a)

Sprzeda y, dostarczenia, zamontowania, zainstalowania i uruchomienia …………………. (Pakiet 1 – 2)wraz z
kompletem akcesoriów niezb dnych do prawid owego funkcjonowania jako ca

ci w wymaganej specyfikacj

konfiguracji (Sprz t) do siedziby Nabywcy tj. do Szpitala na os. Z otej Jesieni 1, 31-826 Kraków,
b)

dostarczenia instrukcji obs ugi w j zyku polskim, aktualnej na dzie

dostarczenia Sprz tu – w wersji

c)

przeprowadzenia Szkolenia u ytkowników oraz personelu technicznego, zako czonego wydaniem imiennych

d)

realizacji pozosta ych zobowi za , o których mowa w niniejszej Umowie.

Ca

czynno ci wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a – lit. cpowinna by

elektronicznej oraz w wersji papierowej,

certyfikatów,

2.

realizowanaod poniedzia ku do pi tku, za

wyj tkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od godz. 8:00 do godz. 14:00,
3.

Szczegó owy Opis Przedmiotu Zamówienia okre la dokument pn. Zestawienie parametrów techniczno-u ytkowogranicznych, stanowi cy Za cznik nr 2 do niniejszej Umowy.

4.

Za okre lony w § 1 ust. 1 Przedmiot Umowy, Nabywca zobowi zuj si zap aci Sprzedawcy wynagrodzenie.

5.

W ramach niniejszej Umowy Nabywca zobowi zuje si (stosownie do postanowie SIWZ) do:
a)

Zap aty stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej Umowie,

b)

Realizacji pozosta ych zobowi za , o których mowa w niniejszej Umowie.

§2
Wynagrodzenie
1.

Ca kowita warto

brutto wynagrodzenia nale nego Sprzedawcy z tytu u realizacji Umowy wynosi: …………….. z

(s ownie: ……………………………………).
2.

Warto

brutto zawiera w szczególno ci:

a)

koszty zwi zane z zakupem Sprz tu,

b)

wynagrodzenie za Sprz t,

1
Numer post powania 172/ZP/2018

c)

wynagrodzenie i koszty kompletów akcesoriów niezb dnych do prawid owego funkcjonowania Sprz tu jako

d)

wynagrodzenie i koszty zwi zane z dostarczeniem, w tym koszty transportu, za adunku i roz adunku,

ca

ci w wymaganej specyfikacj konfiguracji,

e)

wynagrodzenie i koszty zwi zane z monta em, instalacj i uruchomieniem,

f)

wynagrodzenie i koszty instrukcji obs ugi oraz jej aktualizacji i t umacze ,

g)

wynagrodzenie i koszty przegl dów okresowych w ilo ci wymaganej przez producenta w okresie trwania
gwarancji,

h)

wynagrodzenie i koszty zwi zane z przeszkoleniem personelu,

i)

wynagrodzenie i koszty wszelkich napraw w okresie trwania gwarancji (w tym cz

ci).

3.

Wynagrodzenie brutto jest niezmienne (bezwzgl dnie na ryzyko Sprzedawcy), ma charakter sta y i nie b dzie

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa powy ej obejmuje równie

podlega o adnym zmianom.
wszelkie koszty zwi zane z realizacj

w tym ryzyko Sprzedawcy z tytu u oszacowania wszelkich kosztów zwi zanych z realizacj

Umowy,

Umowy, a tak e

oddzia ywania innych czynników maj cych lub mog cych mie wp yw na koszty oraz wszelkie koszty niezb dne do
prawid owego funkcjonowania sprz tu jako ca

ci w wymaganej specyfikacj konfiguracji.

5.

Nieuwzgl dnienie przez Sprzedawc

jakichkolwiek kosztów (sensu largo) na etapie przygotowania oferty nie mo e

6.

Ceny i nazwy na fakturze powinny odpowiada cenom i nazwom uj tym w Za czniku nr 1 do Umowy.

by podstaw jakichkolwiek skutecznych roszcze w stosunku do Nabywcy, co Sprzedawca bezwzgl dnie akceptuje.

7.

Warunkiem wystawienia faktury jest prawid owe zrealizowanie Przedmiotu Umowy okre lonego w § 1 ust. 1 lit. a – c.

8.

P atno

9.

W przypadku gdy termin p atno ci przypadnie na dzie

dokonana b dzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawid owo wystawionej faktury zarejestrowanej

na Dzienniku Podawczym Szpitala.

atno

wolny od pracy (sobota lub dni ustawowo wolne od pracy)

nast pi w pierwszym, kolejnym dniu roboczym.

§3
Termin dostarczenia, odbiory, odst pienie od Umowy
1.

Sprzedawca bezwzgl dnie gwarantuje (art. 473 § 1 Kodeksu Cywilnego) zrealizowa Przedmiot Umowy (§ 1 ust. 1
lit. a – c) w sposób zgodny z SIWZ oraz Umow , na w asny koszt i ryzyko, za ca

Przedmiotu zamówienia

powinna by zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do …. dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, ponadto
Sprzedawcy przys uguje dodatkowy bezwzgl dnie nieprzekraczalny 7 dniowy termin na zrealizowanie Przedmiotu
zamówienia (co najmniej okre lonym w § 1 ust. 1 lit. a – b), za Nabywca o wiadcza, e w przypadku takim zostan
naliczone kary pieni

ne za uchybienie terminowi realizacji Przedmiotu zamówienia, a Sprzedawca bezwzgl dnie to

akceptuje.
2.

Ka dorazowo termin dostarczenia Sprz tu oraz termin Szkole powinien zosta uprzednio (z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem) ustalony z Nabywc

(w tym e–mail: srog@rydygierkrakow.pl) i potwierdzony pisemnie przez

Nabywc (Dzia Aparatury Medycznej, w tym e–mail lub fax).
3.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzania czynno ci sprawdzaj cych, poprzedzaj cych odbiór Sprz tu, Nabywca
stwierdzi wadliwo

(sensu largo, w tym usterki oraz braki) Sprz tu to Sprzedawca bezwzgl dnie gwarantuje (art.

473 § 1 kodeksu cywilnego) usun

Sprz t w tym samym dniu z terenu Szpitala na w asny koszt i ryzyko.

4.

Kolejny termin odbioru Sprz tu

5.

W przypadku niezrealizowania Przedmiotu zamówienia w zakresie § 1 ust. 1 lit. a-b zgodnie z Umow , SIWZ i

dzie ustalony (co do zasady) na zasadach okre lonych w § 3 ust. 2,

z zastrze eniem § 3 ust. 5 i 6.

przepisami prawa przez Sprzedawc , najpó niej w ostatnim dniu 7 dniowego dodatkowego okresu o którym mowa w §
3 ust. 1, Nabywca odst pi od Umowy w ca

ci, bez wyznaczania dodatkowego terminu, co Sprzedawca niniejszym

bezwzgl dnie akceptuje.
6.

W przypadku niezrealizowania Przedmiotu zamówienia w zakresie § 1 ust. 1 lit. c zgodnie z Umow , SIWZ i
przepisami prawa przez Sprzedawc , Sprzedawca zap aci Nabywcy kary pieni

ne, co Sprzedawca bezwzgl dnie

akceptuje. Po up ywie dodatkowego 7 dniowego okresu Nabywca zleci wykonanie zast pcze w cz
7.

ci § 1 ust. 1 lit. c.

W przypadku gdy Nabywca nie dokona protokolarnego odbioru Sprz tu (stosownie do postanowie Umowy, SIWZ),
to Sprzedawca bezwzgl dnie gwarantuje usuni cie Sprz tu w tym samym dniu z terenu Szpitala na w asny koszt i
ryzyko.
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8.

Ka dorazowo, okoliczno ci realizacji Przedmiotu Umowy (w szczególno ci § 1 ust. 1 lit. a –c, w tym sprawdzenie
parametrów sprz tu z SIWZ) zostan stwierdzone protokolarnie, przez przedstawiciela Nabywcy (w tym pracownika
Dzia u Aparatury Medycznej). Odmowa podpisania protoko u zostanie zaprotoko owana przez personel Nabywcy (co
najmniej 2 osoby).

9.

Strony zgodnie ustalaj ,

e osoba (podmiot) realizuj ca Przedmiot Umowy ze strony Sprzedawcy ( w tym za

Sprzedawc ), jest skutecznie upowa niona przez Sprzedawc do wykonywania wszystkich czynno ci okre lonych w §
1 ust. 1 lit a – d oraz do sk adania wszelkich o wiadcze woli w imieniu Sprzedawcy oraz przyjmowania wszelkich
wiadcze woli Nabywcy o dotycz cych Umowy, na ryzyko Sprzedawcy.
10. Na Sprzedawcy ci

y wszelka odpowiedzialno

z tytu u uszkodzenia lub utraty Sprzetu (w zakresie § 1 ust.1 lit. a –

b) a do chwili protokolarnego odbioru przez Nabywc .
11. Sprzedawca zobowi zuje si do przeprowadzenia szkolenia personelu Nabywcy w jego siedzibie (os. Z otej Jesieni 1,
31-826 Kraków), dok adna liczba osób wraz z ich danymi potrzebnymi do wystawienia imiennych certyfikatów zostanie
dostarczona Sprzedawcy na zasadach okre lonych w § 3 ust. 2, zako czonego wydaniem imiennych certyfikatów
potwierdzaj cych udzia pracowników w nim i jego zakres, a ponadto list obecno ci z przeprowadzonego szkolenia z
podpisami przeszkolonych u ytkowników stwierdzaj cych ich faktyczn obecno .

§4
Dokumenty
1.

Wszelkie dokumenty, w tym np. instrukcja obs ugi i faktura, winny by bezwzgl dnie sporz dzone w j zyku polskim,
na ryzyko Sprzedawcy. W przypadku t umacze dokumentów oryginalnych, wymagane s t umaczenia na j zyk polski
za wyj tkiem ksi

2.

ki serwisowej.

Je eli jednak w ksi

ce serwisowej (lub innym dokumencie) znajduj

si

informacje niezb dne tj. takie które s

wymagane do funkcjonowania Sprz tu, stosownie do przepisów prawa oraz zgodnie z potrzebami Nabywcy i
przeznaczeniem Sprz tu, dla Nabywcy, w szczególno ci z uwagi na mo liwo

wykonywania niektórych obowi zków

przez personel Nabywcy, to w tym zakresie wymagany jest stosowny wypis z ksi

ki serwisowej (lub innego

dokumentu) w j. polskim.
§5
Gwarancja
1.

Sprzedawca gwarantuje,

e Sprz t jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 – nie po demonstracyjny, nie

rekondycjonowany itp.) i wolny od wad.
2.

Sprzedawca, niniejszym udziela Nabywcy […………..….] miesi cznej gwarancji i r kojmi.

3.

Wszelkie czynno ci niezb dne lub zasadne do wykonywania, w celu prawid owej (o podwy szonym stopniu
staranno ci) realizacji obowi zków wynikaj cych z gwarancji, b

podejmowane przez Sprzedawc nie pó niej ni w

terminie 3 dni od daty zawiadomienia ( w tym e-mail lub fax). Wymienione czynno ci b
nie pó niej jednak ni
4.

zrealizowane niezw ocznie,

w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia.

Sprzedawca bezwzgl dnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego)

e Sprz t, o którym mowa w § 1 ust. 1

Umowy jest lub b dzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególno ci kodów serwisowych które po up ywie
gwarancji uniemo liwia yby lub utrudnia yby Nabywcy dost p do opcji serwisowych lub napraw Sprz tu przez inny ni
Sprzedawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Nabywc z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy na ryzyko
Sprzedawcy.
5.

Przez „wady” Strony zgodnie rozumiej – wady sensu largo, w tym usterki i braki.

§6
Kary pieni
1.

Za niewykonanie lub niew

ne

ciwe wykonywanie Umowy (bez wzgl du na przyczyn ) lub uchybienie terminom, o

których mowa w niniejszej Umowie (bez wzgl du na przyczyn ), Sprzedawca zobowi zany jest do zap aty na rzecz
Nabywcy kar pieni
a)

1

nych, na podstawie art. 353 w zw. z art. 473 § 1 Kodeksu Cywilnego w nw. przypadkach:

w przypadku uchybienia terminom realizacji obowi zków, o których mowa § 1 ust. 1 lit a –b w wysoko ci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, za ka dy kalendarzowy dzie uchybienia terminowi,

b)

w przypadku uchybienia terminom realizacji obowi zków, o których mowa § 1 ust. 1 lit. c w wysoko ci:
-

1% wynagrodzenia umownego brutto, za jeden kalendarzowy dzie uchybienia terminowi,

-

1,5 wynagrodzenia umownego brutto, za dwa kalendarzowedni uchybienia terminowi,
3
Numer post powania 172/ZP/2018

c)

-

2 % wynagrodzenia umownego brutto, za trzy kalendarzowe dni uchybienia terminowi,

-

2,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za cztery kalendarzowe dni uchybienia terminowi,

-

3 % wynagrodzenia umownego brutto, za pi

-

3,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za sze

-

4 % wynagrodzenia umownego brutto, za siedem kalendarzowych dni uchybienia terminowi,

kalendarzowych dni uchybienia terminowi,
kalendarzowych dni uchybienia terminowi,

w przypadku uchybienia terminowi dostarczenia jakichkolwiek dokumentów obj tych Przedmiotem Umowy(z
wy czeniem instrukcji obs ugi, o której mowa w § 1 ust. 1 lit c oraz faktury, o której mowa w § 2 ust.8)– w
wysoko ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za ka dy kalendarzowy dzie uchybienia terminowi,

d)

w przypadku uchybienia terminowi usuwania wad (w tym usterek) Sprz tu – w wysoko ci 1% wynagrodzenia

e)

w przypadku uchybienia terminowi, w przyst pieniu do usuni cia wad (w tym usterek) - w wysoko ci 0,5%

umownego brutto, za ka dy kalendarzowy dzie uchybienia terminowi,

wynagrodzenia umownego brutto, za ka dy kalendarzowy dzie uchybienia terminowi,
f)

w przypadku rozwi zania Umowy tj. (odst pienia albo wypowiedzenia) z przyczyn le

cych po stronie

Sprzedawcy – w wysoko ci 30% wynagrodzenia umownego brutto,
2.

Sprzedawca o wiadcza,

e wyra a zgod

na potr canie wierzytelno ci nale nych z tytu u kar pieni

nych z

wierzytelno ci Sprzedawcy przys uguj cymi Sprzedawcy wobec Nabywcy.
3.

Strony uzgadniaj , e kary pieni

ne przewidziane w niniejszej Umowie podlegaj

sumowaniu i potr cane b

z

jakiejkolwiek wierzytelno ci przys uguj cej Sprzedawcy w stosunku do Nabywcy, a gdyby okaza o si to niemo liwe,
Sprzedawca zobowi zany jest do zap aty kar pieni
otrzymania (w tym e-mail lub faks) noty obci
4.

nych na rachunek bankowy Nabywcy w okresie 7 dni od dnia

eniowej lub wezwania do zap aty kar pieni

nych.

Wy cznie w przypadku orzeczenia przez s d powszechny o nieskuteczno ci lub niewa no ci postanowie
dotycz cych ww. kar pieni

nych, wol stron jest aby do ww. postanowie stosowa odpowiednio przepisy art. 483 i

art. 484 Kodeksu Cywilnego.
5.

W przypadku nieterminowej zap aty wynagrodzenia (lub jego cz

ci), Sprzedawca mo e

da odsetek ustawowych

za ka dy dzie opó nienia w zap acie.
6.

Strony s uprawnione do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
Postanowienia ko cowe
1.

Sprzedawca zobowi zany jest do wiadczenia us ugi zgodnie z niniejsz Umow , SIWZ oraz obowi zuj cymi w tym

2.

W przypadku rozbie no ci (np. interpretacyjnych) pomi dzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych

zakresie przepisami prawa (sensu largo)

dokumentach lub rozbie no ci pomi dzy dokumentami a przepisami prawa (iusdispositivum), Strony Umowy
przyjmuj nast puj

3.

hierarchi wa no ci norm i dokumentów:

a)

Przepisy prawa powszechnie obowi zuj cego (sensu largo).

b)

Umowa zawarta pomi dzy Sprzedawc , a Nabywc

c)

Oferta Sprzedawcy;

d)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakazuje si istotnych zmian postanowie zawartej Umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Sprzedawcy, z zastrze eniem zapisów § 7 ust. 4 niniejszego paragrafu.

4.

Nabywca przewiduje mo liwo

dokonania zmian postanowie

zawartej Umowy w zakresie nazwy lub numeru

katalogowego Przedmiotu Umowy, przy zachowaniu jego parametrów.
5.

Powy sze zmiany powinny by uprzednio, pisemnie (pod rygorem niewa no ci) zaakceptowane przez Nabywc , nie

6.

Ewentualne spory rozstrzygane b

mog skutkowa zwi kszeniem warto ci Umowy i nie mog by niekorzystne dla Nabywcy.
przez S d w

ciwy dla siedziby Nabywcy.

7.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

8.

Sprzedawca nie mo e bez pisemnej zgody Nabywcy zbywa

9.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz Umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

adnych wierzytelno ci wynikaj cych z niniejszej

Umowy.

10. Umow

sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy, dwa dla

Nabywcy.
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NABYWCA

SPRZEDAWCA
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