Załącznik nr 2
 ZP 24/2022

U M O W A  - WZÓR

Nr ……………
zawarta  dnia …………r. pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 10-11  zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora 					- Stanisława Konefała 


a firmą ……………………… z siedzibą przy ………………………, ………… w ………………, zwaną dalej “Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………				- ………………


w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm)
§ 1
	Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja sprzętu medycznego zgodnie załącznikiem  nr 1 do umowy. (Załącznikiem nr 1 do umowy będzie wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1do oferty)

Zamówienie obejmuje dostawę, instalację oraz szkolenie personelu Zamawiającego.
	Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe przedmiotu umowy zostały określone w załączniku nr 2 do umowy. (Załącznikiem nr 2 do umowy będzie/-ą wypełniony/-e załączniki nr 3 do oferty)
	Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy i nieużywany, wyprodukowany w 2022r.
§ 2
Strony uzgadniają całkowitą wartość umowy brutto na kwotę …………………. zł. (słownie: ………..) 
	Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka, przeszkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego).
§ 3
Wykonawca  dostarczy, zamontuje i uruchomi  przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego na swój koszt i ryzyko w terminie … dni, licząc od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu urządzenia, jeśli dostarczane urządzenie nie będzie spełniało wymogów zawartych w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do wymiany urządzenia na własny koszt w terminie nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty otrzymania wezwania.
	Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu umowy nie spowoduje zmiany wartości brutto umowy.
§ 4
1. 	Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego środków z dotacji celowe MON na przedmiot objęty niniejszą umową po otrzymaniu faktury , jednak nie później niż w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.
2. 	Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. 	Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5
Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru technicznego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
	Podstawą podpisania ze strony Zamawiającego protokołu odbioru jest zrealizowanie postanowień umowy, zawartych w § 1 ust. 1 do 2, zgodnie ze złożoną ofertą i postanowieniami SIWZ. Protokół zawiera następujące pozycje:
	odbiór techniczny sprzętu,

potwierdzenie prawidłowej instalacji,
potwierdzenie przekazania wymaganej dokumentacji,
potwierdzenie przeprowadzonych szkoleń.
	Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich.
	Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu następującą dokumentację:
	kartę gwarancyjną wystawiona przez Wykonawcę,
	instrukcje obsługi wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim, 
	niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,
	wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu, 
inne materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy o ile są wymagane.
§ 6
	W ramach dostawy sprzętu wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu medycznego  , wykonania przeglądu po upływie gwarancji o zakresie podstawowym.

Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego.
	Wykonawca jest zobowiązany przekazać uprawnionym pracownikom zamawiającego wszelkich informacji dotyczących poprawnej eksploatacji przedmiotu umowy.
§ 7
1.	Wykonawca gwarantuje: należytą jakość dostarczonych i zamontowanych urządzeń, zastosowanie właściwych i niewadliwych materiałów, niezawodność eksploatacyjną, oraz że sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010r. Nr 93, poz. 896).
2.	Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres  .......  miesięcy.
3.	Gwarancja rozpoczyna swój bieg od podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1.
4.	W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzeń dostarczonego sprzętu, które uległy uszkodzeniu, na własny koszt, z zastrzeżeniem zapisów w ust. 11. oraz do przeprowadzenie co najmniej 2 przeglądów serwisowych.
5.	W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołów lub zespołów urządzeń - wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymiany odpowiednio elementu, podzespołów lub zespołów urządzeń na fabrycznie nowe wolne od wad.
6.	Wykonawca gwarantuje reakcję serwisu do … godz., w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia wady/awarii przez Zamawiającego.
7.	Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do … dni roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, liczonych od dnia zgłoszenia potrzeby naprawy.
8.	Czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do … dni roboczych, (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy), liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
9.	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji. Jako czas niesprawności uznaje się okres od daty przyjęcia zgłoszenia awarii do daty przekazania sprawnego urządzenia użytkownikowi. Okres niesprawności liczony jest w dniach. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu  nowego urządzenia albo dokonania istotnej naprawy urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia (art. 581 § 1 K.c.)
10.	W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
11.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji użytkowania przedmiotu umowy oraz działania siły wyższej (np. powódź , pożar itp.).
12.	Przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem, oraz wpisem do paszportu technicznego urządzenia i przekaże go Zamawiającemu.
13.	Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu technicznego w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji. 
14.	W okresie obowiązywania gwarancji, serwis prowadzony będzie przez autoryzowany serwis producenta fabrycznie nowego sprzętu medycznego ……………………………………………….……………….  (nazwa, adres, tel. fax.).
15.	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: ………………… lub adres e-mail ………………….. . 
16.	Wszelkie naprawy, przeglądy itp. będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego, bądź za zgodą Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy ( wszelki koszty z tym związane ponosi Wykonawca).
17.	Zamawiający zobowiązuje się do używania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczoną instrukcją obsługi oraz według wskazówek Wykonawcy.
18.	Gwarancją nie są objęte:
1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
	eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
	samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby).
	uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.),
	materiały eksploatacyjne.




§ 8
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie i instalacji oraz za przekroczenie terminu naprawy części lub całości urządzenia lub oprogramowania w okresie gwarancji, nie więcej niż 15 % wartości brutto umowy.
2.	W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych, zastrzega się karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy, tytułem odszkodowania.
3.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień przekroczenia terminu do wymiany towaru na wolny od wad, nie więcej niż 15 % wartości brutto umowy.
4.	W przypadku nieterminowej płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo naliczania ustawowych odsetek.
5.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 15 % wartości brutto umowy.
6.	Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 15 % wartości brutto umowy.
7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy.
§ 10
Ze strony Wykonawcy za nadzór nad prawidłową realizacją umowy odpowiedzialny jest: …………………………….. tel. ……………….. .
Ze strony Zamawiającego, za nadzór nad prawidłową realizacją umowy odpowiedzialny jest: ……………………… tel. ……………….
W przypadku zmiany danych określonych w ust. 1 lub 2, strony dokonają stosownych zmian w formie aneksu do niniejszej umowy.
§ 11
Ewentualne spory powstałe w związku z umową, jeśli nie zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez  Sąd w Gorzów Wlkp.
§ 12
1. 	Z zastrzeżeniem ust. 2 Strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie pisemnego aneksu.
2. 	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. 	W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 1egz. dla Zamawiającego.


WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:





















PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO
URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO
Załącznik do faktury nr ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ    A     - WYKONAWCA

W dniu dzisiejszym dostarczono do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. ........................ wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem:

 Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do umowy
Dostarczona ilość
Wartość brutto w PLN
Data odbioru
1
2
3
4










Gorzów Wlkp., ……………………………r. 

							....................................................................
							     (podpis osoby upoważnionej przez 
zamawiającego)



CZĘŚĆ   B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/ nie wymagały* montażu.
Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:



Miejsce montażu
Ilość zamontowanych urządzeń










Opisane w części A wyroby wymagały*/ nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.
Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.
Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, karty gwarancyjne i kompletną dokumentacje serwisową, w wymaganej ilości egzemplarzy.

Gorzów Wlkp.., ……………………………..



               		................................................................
			(Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)







CZĘŚĆ  C – SZKOLENIE PERSONELU

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

Nazwa wyrobu
Ilość przeszkolonych 
Potwierdzenie dokonania szkolenia – Technik radiologii














CZĘŚĆ  D-  ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzam terminowe (nieterminowe) wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej
z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.
Opóźnienie …………Wykonawcy /podlega/ nie podlega naliczeniu kar umownych, ponieważ wystąpiły okoliczności których nie można było przewidzieć ze strony Wykonawcy
i Zamawiającego. 



Zamawiający									Wykonawca





