Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR ……..
o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017 r. poz. 1579.)

zawarta w dniu ……………………. 2017 roku w Otwocku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w
Otwocku, adres: 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000047820,
NIP 532-16-62-948,
REGON 000290156,
reprezentowanym przez dr n. med. Mieczysława Błaszczyka – Dyrektora, uprawnionego do samodzielnej
reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, który stanowi załącznik do umowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
_____________________________________ z siedzibą w _______________, adres: _____________________________________________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS __________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną przez ____________________________________ uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych do
jednoosobowej/łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik nr ____ do umowy
/ na podstawie pełnomocnictwa nr _____ z dnia _____, które stanowi załącznik nr __ do umowy, udzielonego
przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik nr
___ do umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”
lub
_______________________________,
prowadzącym/ą
działalność
gospodarczą
pod
firmą
___________________________________ w _________________ przy ul. _______________________________, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr ____
do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

1.
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§1
Na podstawie niniejszej umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
jednorazowego przeglądu technicznego / jednorazowych przeglądów technicznych1 i związanych z
nim / nimi2 konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno –
eksploatacyjnej sprzętu medycznego Zamawiającego.

w zależności od tego czy umowa podpisana jest z wykonawcą w zakresie jednego czy więcej pakietów
jak wyżej

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem
wiedzy technicznej, właściwościami danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami,
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o wyrobach medycznych,
przepisami ppoż i bhp oraz należytą starannością i troską o interes Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada niezbędne środki oraz potencjał kadrowy i techniczny do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,
2) powierzy realizację przedmiotu umowy osobom posiadającym odpowiednie ku temu kwalifikacje i
przeszkolonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
3) dysponuje częściami oryginalnymi – bądź dopuszczonymi przez producenta – nowymi,
przystosowanymi do poszczególnych urządzeń,
4) usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi i
materiałów w siedzibie Zamawiającego, jedynie w przypadku konieczności użycia specjalistycznej
aparatury pomiarowej usługi te będą wykonywane w pomieszczeniu Wykonawcy,
5) posiada sprzęt umożliwiający odkurzenie oraz oczyszczenie wnętrza przeglądanego sprzętu.
§2
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się w
szczególności do:
1) zebrania informacji od użytkownika na temat działania sprzętu,
2) wykonania rocznych czynności konserwacyjno – przeglądowych wraz z wymianą elementów (pakiety
przeglądowe, serwisowe) przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta i
obowiązującymi przepisami (nie dotyczy elementów zużywalnych wymienianych przez użytkownika w
czasie normalnej pracy urządzeń),
3) wykonania wymaganych pomiarów kontrolnych, a w szczególności testów bezpieczeństwa, i
przekazania Zamawiającemu protokołu z wykonanych testów i pomiarów,
4) odkurzenia i oczyszczenia wnętrza sprzętu podczas wykonywania przeglądu,
5) wpisu wykonanych czynności do dokumentacji eksploatacji sprzętu (Paszportu), wystawienia
oryginału raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika lub pracownika Działu Techniki
Medycznej Zamawiającego oraz wystawienia certyfikatu, że dany aparat jest sprawny i został poddany
procedurze okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta, z
zastrzeżeniem pkt. 7,
6) udzielenia wyjaśnień i wskazówek użytkownikowi na temat dalszej pracy aparatury i popełnianych
błędów w jej użytkowaniu wpływających na sprawność i zużycie,
7) wydania – na żądanie Zamawiającego - orzeczenia technicznego w przypadku aparatury niesprawnej,
stwarzającej niebezpieczeństwo dla życia pacjenta lub obsługi.
2. Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych wynikłych w czasie przeglądu a
niemożliwych do przewidzenia przed przystąpieniem do przeglądu Wykonawca zobowiązuje się
uzgadniać z Działem Techniki Medycznej Zamawiającego z podaniem przewidywanych kosztów.
Wykonanie ich nastąpić może jedynie po akceptacji przez Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela 6 miesięcy gwarancji na części zamienne i podzespoły wykorzystane do
konserwacji.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę strony uznają wykonanie wszystkich czynności
określonych w ust. 1 w zakresie danego pakietu.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w celu umożliwienia Wykonawcy
należytego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności zobowiązuje się do udostępniania
niezbędnej dokumentacji oraz dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia podlegające
przeglądowi.
2. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty robocze, przekazywanie wszelkich
danych i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, udzielanie wyjaśnień ustnych i
pisemnych, koordynację prac wykonywanych przez pracowników stron uczestniczących w projekcie i
nadzorowanie bieżącej realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiającego:

- Pan Waldemar Cacko – Kierownik Działu Techniki Medycznej, tel.: 22 779 40 31 wew. 290, e-mail:
dtm@spskgruca.pl,
2) ze strony Wykonawcy
–
……………………………………………………………………………….,
e-mail: ……………………………………………………………. .

tel.

…………………,

§4
1. Wykonawca wykona przegląd techniczny / będzie wykonywał przeglądy techniczne3 sprzętu zgodnie z
harmonogramem wykonywania rocznych przeglądów technicznych po uzgodnieniu terminu z Działem
Techniki Medycznej Zamawiającego i zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do
dnia …………………………..4, lecz nie wcześniej niż 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i kompletność dokumentacji przygotowanej w
ramach wykonania przedmiotu umowy i ponosi koszty ewentualnych poprawek jak i następstw
wynikłych z nieprawidłowości zawartych w dokumentacji.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone
Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem niniejszej umowy.
§5
1. Strony ustalają cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę w wysokości …………………………….. zł
netto (słownie netto: ……………………………………………………) plus podatek VAT w stawce .....% tj. brutto
……………………………. zł (słownie brutto: …………………………………………………………………………..).
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszty:
1) dojazdu i transportu,
2) rocznych czynności przeglądowo – konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i
obowiązującymi przepisami,
3) odkurzenia i oczyszczenia wnętrza sprzętu,
4) wymianę części zamiennych zgodnie z zaleceniami producenta,
5) wykonanie wymaganych pomiarów i testów bezpieczeństwa elektrycznego,
6) legalizacji,
7) kalibracji.

1.
2.

3.
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5.

§6
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę po wykonaniu przedmiotu umowy.
Należność za wykonaną usługę płacona będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
W przypadku niespełniania przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek
wymagań, o których mowa w ust. 3, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia
doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego dokumentu.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę następujące kary umowne:
1) w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy – w wysokości do 1% wartości
brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu
umowy w terminie określonym w §4 ust. 15,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca- w wysokości do 10 % wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień
3

w zależności od tego czy umowa podpisywana jest z wykonawcą w zakresie jednego czy więcej pakietów
w zależności od pakietu,
5
jako część umowy, należy rozumieć pakiet, na wykonanie którego została podpisana umowa
4

opóźnienia w zapłacie należności.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być naliczane łącznie.
5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§8
Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawierania umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W okolicznościach wymienionych w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu
niezrealizowanego zakresu umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem na dzień doręczenia pisemnego oświadczenia
woli w przypadku:
1) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
2) naruszenia jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z zapisów umowy i braku zaniechania naruszeń
pomimo otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do zaniechania, po bezskutecznym upływie
terminu w nim wyznaczonego,
w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wykonania przedmiotu umowy lub bezskutecznego upływu
terminu zaniechania naruszeń postanowień umowy przez Wykonawcę.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.

§9
Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie na
zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§10
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy,
w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
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