DZP-270-18-2019

Załącznik nr 5 do SIWZ

MODYFIKACJA - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR …………..
zawarta w Bydgoszczy w dniu ………..2019 r. pomiędzy:
Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z
siedzibą w Bydgoszczy 85-826 przy ul. Szpitalnej 19, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000057250, NIP: 953-22-93-970, REGON: 092354746, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………………….. – ……………………………
a
……………………… z siedzibą ..................., .......-........, przy ul. ............................, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........................., ......Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............,NIP: ........................, REGON:
..................., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
.................................... – ....................................
.................................... – ....................................
W rezultacie dokonania przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. d. E. Warmińskiego SPZOZ w
Bydgoszczy, wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: DZP-270-182019) została zawarta umowa, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż zestawu do echoendoskopii terapeutycznej,
producent………, typ….., model….., rok produkcji……. , składającego się z poniżej
wymienionych elementów o numerach seryjnych:
a) Procesor wizyjny: ………………………..
b) Wózek medyczny: …………………….
c) Monitor medyczny LCD: ……………………..
d) Echoendoskop terapeutyczny (sektorowy): …………………………………..
e) Aparat USG: ………………………………..
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1)
wraz ze Specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2), które stanowią
integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy (zw. sprzętem) jest nowy, rok produkcji nie
wcześniej niż 2018, kompletny, gotowy do używania bez żadnych dodatkowych zakupów i
inwestycji, nie posiada wad fizycznych i prawnych.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy
z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r, poz.211 ze zm.) oraz został
dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z wymogami określonymi w tej ustawie.
5. Wykonawca
zrealizuje
przedmiot
umowy
przy
pomocy
podwykonawców:
............................................................................................................................
w
zakresie:
.........................................................................................................................................................
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców dotyczące realizacji
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przedmiotu umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do …… dni od
daty zawarcia niniejszej umowy za cenę: …………….. zł netto, tj. …………………zł brutto
(słownie złotych:……………………………………………….).
2. Rozliczenie za nabyty i odebrany przez Zamawiającego sprzęt w kwocie określonej w §2 ust.1
pkt. a nastąpi na podstawie faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, płatnej
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
podany
na
fakturze
nr:
……………………………………………………………………………, w terminie do 60 dni
od dnia odbioru przez Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca jest
uprawniony wystawić fakturę nie wcześniej niż w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze nazwy handlowej, modelu i numeru
seryjnego sprzętu.
4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

§3
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego oraz zamontuje i skutecznie uruchomi
sprzęt, o którym mowa w §1 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do …….
dni od zawarcia niniejszej umowy.
W terminie, o którym mowa w ust.1, Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w
zakresie prawidłowej obsługi sprzętu, co potwierdzone zostanie stosownym protokołem
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić dokładny termin realizacji zamówienia z
przedstawicielem Zamawiającego określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, przy czym
realizacja zamówienia jest możliwa wyłącznie w dni robocze. Pod pojęciem dni roboczych
Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, wyłączając dni
ustawowo wolne od pracy.
Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:
o Zamawiający: p.o. Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji , tel. (52) …………….

o Wykonawca: …………………………..
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z przedmiotem umowy:
kartę gwarancyjną
instrukcję obsługi w języku polskim,
dokumentację serwisową ( w tym paszport techniczny),
wykaz dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów
eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę sprzętu, jeśli sprzęt wymaga takich części lub
materiałów dla prawidłowego i bezpiecznego działania,
wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do
wykonywania czynności: instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi
serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji,
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją
używania sprzętu nie mogą być wykonane przez użytkownika
harmonogram przeglądów w okresie gwarancji
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6. Jeśli oznakowania na sprzęcie nie są polskojęzyczne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
objaśnienia w języku polskim oraz katalog oferowanych akcesoriów także w języku polskim.
7. Sprzęt zostanie dostarczony, zamontowany, skutecznie uruchomiony i przekazany
Zamawiającemu do eksploatacji na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz montażu i
uruchomienia sprzętu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wydania po okresie gwarancji haseł serwisowych oraz
wszelkich innych form dostępu (hardware i software) umożliwiających Zamawiającemu
samodzielne administrowanie oraz konfigurowanie sprzętu.
9. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt, nieodpłatnie,
zapewni Zamawiającemu:
a) szkolenie 2 lekarzy i 1 pielęgniarki w ośrodku klinicznym dedykowanym EUS- min 50
godzin w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;
b) szkolenie 2 lekarzy i 1 pielęgniarki z ekspertem w ośrodku macierzystym - min. 50
godzin w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;
c) szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w
siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
d) przypominające szkolenia personelu medycznego z obsługi dostarczonego sprzętu w
siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później
niż w okresie 2 lat od instalacji dostarczonego sprzętu.
Wszystkie w/w szkolenia Wykonawca potwierdzi wystawieniem imiennych certyfikatów dla
uczestników szkoleń..
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w razie opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5% wartości brutto, o
którym mowa w § 2 ust. za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości
0,5% wartości brutto wadliwego sprzętu (wg wartości na dzień zawarcia niniejszej umowy) za
każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 2 ust. 1.
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki. Prawo Wykonawcy do naliczenia odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie
nie stanowi kary umownej. Odsetki te liczone są zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec Wykonawcy
po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy.
§5
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest
wolny od wad fizycznych oraz fabrycznie nowy, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za wady fizyczne towaru.
2. Okres gwarancji wynosi …….. miesięcy (nie mniej niż 24, nie więcej niż 84) – licząc od dnia
podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie przeglądy zgodnie z wymogami producenta sprzętu oraz
naprawy konieczne w okresie gwarancji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie
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przeprowadzał w terminach wskazanych przez producenta nieodpłatnie, tj. na swój koszt, przy
czym ostatni niepłatny przegląd zostanie przeprowadzony nie wcześniej niż na 30 dni przed
upływem terminu gwarancji.
Czas naprawy i przeglądu w okresie gwarancji nie może przekraczać 5 dni roboczych licząc od dnia
dokonania zgłoszenia Wykonawcy konieczności przeprowadzenia naprawy lub przeglądu sprzętu.
W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy powyższy termin ulega
wydłużenia do 14 dni roboczych.
Na czas naprawy w okresie gwarancyjnym Wykonawca odda Zamawiającemu w nieodpłatne
użytkowanie sprawny technicznie oraz ubezpieczony sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach
od sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo osób przez niego upoważnionych wymiany towaru
na wolny od wad w przypadku, gdy sprzęt posiadać będzie wady istotne lub usunięcie wad w
drodze naprawy sprzętu, w zależności od wyboru Zamawiającego. Dopuszcza się maksymalnie
trzykrotną naprawę awarię tego samego podzespołu nie będącą skutkiem używania sprzętu
niezgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku czwartej awarii tego samego podzespołu,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe – dotyczy wszystkich
urządzeń/elementów wchodzących w skład zestawu będącego przedmiotem niniejszej umowy.
Zgłoszenia wad należy dokonywać:
o telefonicznie/faxem na numer: …………………
o poczta elektroniczną na adres: ………………...

§6
1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę
w terminie 7 dni od daty ich wykrycia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym w terminie
do 2 dni roboczych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji i naprawy lub wymiany na sprzęt wolny od
wad, na własny koszt, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia.
4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionego sprzętu o okres przekraczający
3 dni, lub w przypadku braku wymiany w terminie na towary wolne od wad zgodnie z ust. 5
powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu
o § 4 ust. 1 pkt. c).
5. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy
przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich urządzeń/elementów wchodzących w skład zestawu
będącego przedmiotem niniejszej umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku stwierdzenia, że
dostarczony sprzęt nie odpowiada wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiada
wady ukryte lub uszkodzenia. W sytuacji tej Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając
jednocześnie karę umowną w oparciu o § 4 ust. 1 pkt. c).
7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w
rozumieniu art. 9211-9215 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi
Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876 - 887 Kc).
4.

Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania jakiegokolwiek pełnomocnictwa ani upoważnienia do
dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, na drodze sądowej
lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego lub adwokata.
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§8
Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego
a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia1964r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 19 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
3. Protokół zdawczo – odbiorczy
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Protokół zdawczo- odbiorczy
sporządzony …………………… 2019 r. w Bydgoszczy
Zakres wykonania zamówienia obejmował:
Dostawa ……………………………….
Dostarczono następujący sprzęt:
Producent
Nazwa handlowa
Typ
Model
Ilość sztuk
Numery seryjne

Dostarczono następujące dokumenty:
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 egz.
papierowe i 1 egz. w wersji elektronicznej
Polskojęzyczne objaśnienia oznakowań na sprzęcie –
2 egz. papierowe i 1 egz. w wersji elektronicznej
Katalog oferowanych akcesoriów w języku polskim –
2 egz. papierowe i 1 egz. w wersji elektronicznej
Dokumentacja
techniczny)

serwisowa

(w

tym

paszport

Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych,
części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych
określonych przez wytwórcę sprzętu, jeśli sprzęt
wymaga takich części lub materiałów dla
prawidłowego i bezpiecznego – 2 egz. papierowe i 1
egz. w wersji elektronicznej
Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę
lub
autoryzowanego
przedstawiciela
do
wykonywania czynności: instalacji, okresowej
konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi
serwisowej,
aktualizacji
oprogramowania,
6
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okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji,
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli
bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją
używania wyrobu nie mogą być wykonane przez
użytkownika - 2 egz. papierowe i 1 egz. w wersji
elektronicznej
Harmonogram przeglądów w okresie gwarancji

W dniu ……przeprowadzono szkolenie personelu:
1. ……………………………………………………… - Oddział………………………………
2. ……………………………………………………… - Oddział………………………………
3. ……………………………………………………… - Sekcja Zapewnienia Ruchu
Zakres szkolenia:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Zgodnie z instrukcją używania w/w przeszkoleni użytkownicy są uprawnieni do samodzielnego
wykonywania następujących czynności:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr DZP-270-……../2019 z dnia ……………2019 r.
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJACEGO- ………………………………………………………..
WYKONAWCY-……………………………………………………………..
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze:**
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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* należy skreślić niepotrzebne
**w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”
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