Załącznik Nr 2
Nr sprawy: ZP/BU/08/18/IEL
PROJEKT UMOWY
U M O W A Nr .....................................
zawarta w dniu ...... - ...... - …….roku, pomiędzy:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zamawiającym:

53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12
NIP:

899-22-28-100 REGON: 000290096

Reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………..

a
Wykonawcą:

............................................................................................................................................
...............................................................................................................................……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP:………………………………… REGON:………………KRS:………………………….

Reprezentowanym przez:

..............................................................................................................................

Łącznie zwanymi „Stronami”.

§ 1 Podstawa prawna
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, znak: ………………………………..., zostaje
zawarta umowa (dalej: Umowa) następującej treści:

§ 2 Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest:
„Dostawa

i montaż fabrycznie nowego kontenera magazynowego na potrzeby

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii DCO”.
2.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy, zwany dalej „Asortymentem”, zawiera załącznik nr 1
do Umowy pt: „Arkusz Asortymentowo - Ilościowo-Cenowy”, stanowiący jej integralną część.

3.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

wykonania

przedmiotu

Umowy

zgodnie

z

wymaganiami

Zamawiającego określonymi w OPZ, Załączniku nr 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
oraz umieści na fakturze nazwę zmówionej pozycji.

§ 3 Oświadczenie Wykonawcy
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu umowy.

2.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej Umowy kontener będzie nowy, wolny od
wad, spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, oraz w niniejszej Umowie, najwyższej jakości oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego
użytkowania.

3.

Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy posiada stosowne świadectwa, certyfikaty i
atesty wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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4.

Wykonawca dokona również na swój koszt i ryzyko montażu Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez
Zamawiającego miejscu. W wypadku uszkodzenia przez Wykonawcę przy dostawie Przedmiotu Umowy
wcześniej zrealizowanych robót lub istniejącego wyposażenia będzie on obciążony kosztami ich napraw.

5.

Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje na swój koszt miejsce, w którym prowadzone były prace
związane z dostawą i montażem oraz przekaże je Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.

6.

Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom do wykonania innych części Przedmiotu Umowy, niż te,
które wymienił w swojej ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

7.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawców,
jak za własne działania lub zaniechania.

§ 4Wynagrodzenie
1.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto:
………………………………………złotych, (słownie: ……………………………………………………..).

2.

Wynagrodzenie ogółem brutto z uwzględnieniem podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia
umowy wynosi: ………………………. złotych, ( słownie: ………………………………...).

3.

Wynagrodzenie ustalone zostało na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w załączniku nr 1 do
umowy, tj. „Arkusz Asortymentowo - Ilościowo-Cenowy” stanowiącym integralną część Umowy.

4.

Wynagrodzenie ogółem brutto obejmuje: cenę netto Przedmiotu Umowy, koszty transportu i
ubezpieczenia, cło i opłaty graniczne, podatek VAT, koszty dostawy (loco Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu, Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, magazyn Zamawiającego), montażu oraz wszelkie inne
koszty nie wymienione, a konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu należytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

5.

Wynagrodzenie netto określone w ust.1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy.

6.

Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie asortymentu Zamawiającemu oraz
obustronnie podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy (dalej: Protokół) bez uwag.

7.

Zapłata nastąpi w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

8.

Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr
Umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego asortymentu.

9.

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi
bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

10. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego Centrum
Onkologii (art. 54, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - Dz.U. 2016, poz.
1638 tj.).
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§ 5 Termin realizacji
1.

Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 4 tygodni od daty podpisania
Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uważany za zachowany, jeżeli Zamawiający
w „Protokole odbioru”, co najmniej w ostatnim dniu upływu tego terminu potwierdzi wykonanie
Przedmiotu Umowy.

2.

Terminy odbioru Przedmiotu Umowy zostaną określone w Harmonogramie realizacji zamówienia, który stanowi
załącznik nr 2 do Umowy.

3.

Wykonawca dostarczy i zmontuje Przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego we
Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

4.

Do czasu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko przypadkowej jego
utraty czy też uszkodzenia.

5.

O zamierzonej dostawie Przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego, z co
najmniej

3

dniowym

wyprzedzeniem

przed

ustalonym

terminem

dostawy

mailem

na

adres

srednicki.k@dco.com.pl lub telefonicznie 71 36 89 232
6.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Przedmiotu Umowy w terminie do 2 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym
Wykonawcę.

7.

Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może
odmówić przyjęcia dostawy w całości albo w części, jeżeli:
a)

termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;

b)

Przedmiot Umowy nie będzie wolny od wad lub będzie niezgodny z Umową;

8.

Odbiór polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania Przedmiotu Umowy.

9.

Strony ustalają, że warunkiem przystąpienia do odbioru jest doręczenie Zamawiającemu:
a. certyfikatów, świadectw oraz atestów (jeżeli dotyczy),
b. karty gwarancyjnej,

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany Protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru. W przypadku nie stwierdzenia przez Zamawiającego wad wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający podpisuje Protokół, w którym potwierdza bezusterkowe wykonanie Przedmiotu Umowy. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy, trzydniowy termin na usunięcie tych wad. Jeżeli wady nie zostaną w wyznaczonym
terminie usunięte Zamawiający odnotowuje to w „protokole odbioru” i odmawia odbioru Przedmiotu Umowy i
przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną
w wysokości określonej w § 7 ust. 1 lit. c. Przekazanie i odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany w
obecności przedstawicieli Stron.
11. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jak również do odbioru Przedmiotu Umowy
i podpisania Protokołu jest: Krzysztof Średnicki, Anna Siwak, tel. …………………, mail. ………………
12. Wykonawca wyznacza........................................................................, tel. …………………, mail. ………………do
koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz do odbioru Przedmiotu Umowy.
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§ 6 Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze Przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 5.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny.
3. Zgłoszenie naprawy będzie dokonywane przez Zamawiającego mailem/faksem przez całą dobę na numer

........................ , mail………………………………….
2. Dniem i godziną zgłoszenia naprawy jest dzień i godzina zgłoszenia, jeśli zgłoszenie nastąpiło do godziny

16 w dniu roboczym. Jeśli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 16, dniem i godziną zgłoszenia jest godz. 9
następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
4. Wykonawca zabezpiecza czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki, awarii – (przez co
rozumieć należy stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do usunięcia
usterki) w terminie nie dłuższym niż 48 godziny w dni robocze od mailowego lub telefonicznego
zgłoszenia .
5. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych.
6. Jeżeli

usługi

gwarancyjnej

ze

względów

technicznych

nie

będzie

można

wykonać

w

siedzibie

Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt i ryzyko odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do
siedziby Zamawiającego serwisowany Przedmiot Umowy.
7. W przypadku powtarzających się napraw, w ilości powyżej trzech napraw tego samego zespołu (części)
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego zespołu/części na fabrycznie nowy w terminie 14 dni
od pisemnego potwierdzenia przez serwis o konieczności czwartej naprawy tego samego zespołu (części).
8. Wymieniony w ust 7 zespół ( część )

dostarczone Zamawiającemu musi odpowiadać warunkom i parametrom

opisanym w Arkusz Asortymentowo - Ilościowo-Cenowy .
9. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych i serwisowych oraz wymianą części
przewidzianą przez producenta w okresie gwarancji poniesie Wykonawca.
10. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy
naprawionej.
11. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy
objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

§7
Kary umowne , odsetki za opóźnienie, odstąpienie od umowy
1.
a.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 1 % wynagrodzenia brutto nie dostarczonego i
nie zamontowanego Przedmiotu Umowy za każdy następny dzień opóźnienia - przy czym w przypadku
gdyby wysokość kary byłaby niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł. Jeżeli opóźnienie
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będzie trwało dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu lit. c.
opóźnienie w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto reklamowanego Przedmiotu

b.

Umowy za każdy rozpoczęty dzień , jeśli opóźnienie trwała nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto wartości
brutto reklamowanego Przedmiotu Umowy za każdy następny dzień opóźnienia 0 przy czym w przypadku
gdyby wysokość kary byłaby niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.,
odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20%

c.

wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zamawiający może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po

2.

stronie Wykonawcy, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z
warunków umowy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 7.1 lit. c).
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie

3.

poniesionych szkód przekracza wysokości otrzymanych kar umownych.
W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo

4.

żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych.
W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,

5.

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania i odebrania części Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ewentualnych

6.

kar umownych.
§8
Zmiany treści umowy
1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany Umowy są
korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

W przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentacji/odbioru/kontaktów Zamawiający i Wykonawca
zobowiązują się wprowadzić zmiany do umowy w formie aneksu.

§9
Inne postanowienia
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do

1.

umowy pod rygorem nieważności.
W szczególności zmiany Umowy mogą dotyczyć sytuacji gdy :

2.

a) zmiany postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany producenta, parametrów przedmiotu
Umowy, w szczególności w przypadku braku jego dostępności na rynku europejskim lub wycofania go z
produkcji z tym, że cena wskazana w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne
Przedmiotu Umowy nie mogą być gorsze niż wskazane w ofercie;
b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu
prawidłowego wykonania Umowy;
c)

w przypadku przerwy w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i
Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia
postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania w zakresie
terminu realizacji przedmiotu Umowy, które to okoliczności każda ze Stron musi udokumentować,

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2
Nr sprawy: ZP/BU/08/18/IEL
d) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej Wykonawcy,
e) zmiany osób realizujących przedmiot umowy,
3.

Zmiany opisane w ust. 2 nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Arkusz
Asortymentowo - Ilościowo-Cenowy.

4.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie
wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach
Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej
postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie
optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym
okolicznościom.

5.

Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane
będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164)

7.

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

8.

Integralną częścią Umowy stanowią załączniki:
– załącznik nr 1 - Arkusz Asortymentowo - Ilościowo-Cenowy

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

