UMOWA nr ………2018/ZP
zawarta w dniu ……………… 2018r. w Zagórzu, pomiędzy:
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Zagórzu, 05-462 Wiązowna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336643, mającą nadany numer
NIP: 532-20-02-036 i REGON: 142011670, o kapitale zakładowym w wysokości 12 085 500,zł. reprezentowaną przez: Michała Stelmańskiego - Prezesa Zarządu,,
zwana dalej Zamawiającym, a
…………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………..,
……………………, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
…………., NIP………….., REGON , zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa została zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (tekst jedn. 2016 r., poz. 1020).
§1
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania do
Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy. tj. dostawa Systemu
trójwymiarowej analizy chodu wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem
pracowników w zakresie obsługi zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załączniki nr
………… do umowy.
2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, w pełni
sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.
3. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym ich
eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt
przedmiot zamówienia do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
k/Warszawy do do budynku Pracowni Analizy Ruchu. do budynku Pracowni Analizy
Ruchu.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada europejski znak
bezpieczeństwa CE
§2
Termin realizacji:
Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: tj dostawa uruchomienie
ora przeszkolenie pracowników w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy
§3
Wynagrodzenie:
1. Wykonawca za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy otrzyma łączne
wynagrodzenie
netto
w
wysokości…………………………….
PLN
(słownie……………..zł.)
2. Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ......%, co
stanowić będzie kwotę wynagrodzenia brutto ...................... PLN ( słownie
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..............................................).
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy zgodnie z ceną określoną w
załączniku nr ……. do umowy.
§4
Warunki gwarancji:
1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż ….. miesiące
liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Gwarancja dotyczy każdego urządzenia dostarczonego w ramach umowy.
3. Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
4. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżącą konsultację w
serwisie internetowo/telefoniczną w ciągu 24 godz., a w razie koniczności udzielić
pomocy technicznej w ciągu 2 dni roboczych.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych
konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Kontakt do punktu
konsultacyjnego
(telefon........................................................,
imię
i
nazwisko
konsultanta.................................................................).
6. Wykonawca zapewni serwis po okresie gwarancji przez okres nie krótszy niż 5 lat, w
ramach którego zapewni dostawę odpowiednich części zamiennych i elementów do
eksploatacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca dokona naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu w okresie 14 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności
sprowadzenia części spoza terytorium Polski dokona naprawy w ciągu 21 dni roboczych
od zgłoszenia.
3. W przypadku konieczności trzykrotnej naprawy tej samej części urządzenia Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany całego sprzętu na nowy.
4. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu,
że wady powstały z winy Zamawiającego, w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie
z instrukcją obsługi tego urządzenia lub, gdy powstały w wyniku działania siły wyższej.
5. Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne
dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument gwarancyjny na
dostarczony przedmiot umowy.
§5
Odbiór przedmiotu zamówienia:
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.
2. Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować od poniedziałku do piątku godz. 8:00 –
15:00.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania technicznego przedmiotu umowy, w ciągu 14
dni od daty jego otrzymania, przez Komisję Odbioru Zamawiającego.
4. Miejscem przeprowadzenia badania technicznego jest siedziba Zamawiającego,
……………………………………. (wskazać miejsce docelowe). Z czynności odbioru strony
sporządzą protokół odbioru.
5. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w terminie określonym ust.3 Zamawiający
jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć Wykonawcy pisemną reklamację, zaś
Wykonawca
ma obowiązek rozpatrzenia tej reklamacji i udzielenia odpowiedzi
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

Zamawiającemu w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający ma prawo
odmówić podpisania protokołu odbioru w razie stwierdzenia wad i usterek przedmiotu umowy.
W razie stwierdzenia, że przedmiot umowy jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w umowie, w terminie określonym ust. 3 Zamawiający jest zobowiązany przedłożyć
Wykonawcy pisemną informację, zaś Wykonawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający ma prawo odmówić
podpisania protokołu odbioru w razie stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za braki i wady powstałe w czasie przechowywania
(magazynowania) sprzętu oraz w czasie transportu do czasu przekazania przedmiotu
zamówienia Zamawiającemu i jego uruchomienia.
Jeżeli uszkodzenie przedmiotu umowy nastąpiło w czasie trwania transportu z przyczyn
niewłaściwego opakowania, odpowiedzialność za wynikłe stąd szkody ponosi Wykonawca.
Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzi na niego ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
Wykonawca wyznacza koordynatorem: ………………………………………………………
Zamawiający wyznacza koordynatorem …………………………………….
§6

Odstąpienie od umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy sprzęt na wolny od wad lub niezgodny
z
opisem przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli Wykonawca dwukrotnie dostarczy przedmiot umowy złej jakości lub niezgodny
z
przedmiotem umowy.
§7
Istotne zmiany umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy:
a) W zakresie terminów:
- braku dostępności sprzętu u producenta
- opóźnienia dostawy sprzętu, spowodowanych działaniem natury lub
zdarzeniami
losowymi
b) W zakresie zmiany modelu sprzętu:
- braku dostępności sprzętu u producenta
- wycofania z produkcji.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na
równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został
wycofany z produkcji. Nowy sprzęt należy uzgodnić z Zamawiającym.
§8
Fakturowanie i rozliczenie:
1. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po
obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
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2.
3.
4.
5.

Zapłata faktury, o której mowa w ust. 1 , nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od
daty wpływu do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Dla celów wystawiania faktury Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT,
posiada numer NIP.
Wyplata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr………………………………………………..…………..
O zmianie numeru konta Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.
Zmiana nr konta nie stanowi zmiany umowy
§7

Kary umowne – odsetki za zwłokę:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia brutto umowy z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy oraz
nieterminowej wymiany wadliwego towaru stwierdzonego przy odbiorze, w okresie
gwarancji i rękojmi, liczoną za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
4. Za nieterminowe realizowanie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar
umownych z nieopłaconej wystawionej faktury VAT.
6. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
§8
Postanowienia dodatkowe:
1. Do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy Zamawiający
wyznacza Pana ……………. tel. (22) 834-04-31 wew. …………..
2. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy
Wykonawca
wyznacza
........................................................................
tel.
.........................................
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.
4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania określonego w ust. 3 tego
paragrafu, pisma dostarczone pod wskazane w niniejszej umowie adresy uważa się za
doręczone.
§9
Postanowienia końcowe:
1. W sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia
porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji strony poddadzą się rozstrzygnięciu Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Prawa zamówień publicznych.
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§ 10
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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