UMOWA
zawarta w dniu …………2020 r. pomiędzy:
……………………………………………………………….
reprezentowaną przez……………………………….
zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”
a
JÓZEF KRAWCZYK NZOZ ARS MEDICAL OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w
Poznaniu (60-613 Poznań) przy ul. Michała Drzymały 15B/3, wpisaną do CEIDG, NIP 668-166-91-95, REGON 639687077,
reprezentowaną przez Józef Krawczyk, Właściciel
zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie
zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:
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§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i montaż aparatu USG, zwanego dalej” Urządzeniem”.
W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:
a) rozładunku, instalacji i uruchomienia Urządzenia,
b) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzenia. min. trzy osoby w tym także tworzenia
obrazowanie 3/4 D,
c) dostosowanie, konfiguracja Urządzenia z systemem oprogramowanie systemu ASTRAJA (transferu danych),
d) zainstalowanie i skonfigurowanie z Urządzeniem Monitora (instalacja printerów w rozwiązaniu profesjonalnym),
e) konfiguracja Urządzenia z drukarka.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30.04.2020 roku.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że wymienione w §1 ust. 1 powyżej Urządzenie jest nowe i nie jest objęte żadnym
postępowaniem sądowym i roszczeniowym, jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zastawu ani
też umowy przewłaszczenia oraz że ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne, jawne i ukryte oraz
rękojmię za wady fizyczne.
Wykonawca oświadcza również, że Urządzenie:
a. posiada stosowane atesty i certyfikaty,
b. spełnia wymagania określone w obowiązujących dla Przedmiotu umowy odpowiednich przepisach prawa
polskiego i unijnego,
c. zostanie wykonane i zainstalowane zgodnie z wymogami BHP,
D. zapewni poprawność merytoryczną oraz najwyższą jakość wykonania Przedmiotu umowy,
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§ 3.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a. wykonania wszystkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i
należytą starannością,
b. usuwania stwierdzonych wad w okresie gwarancji i rękojmi,
c. terminowej realizacji Przedmiotu umowy,
d. stosowania się, w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy do uzasadnionych sugestii lub żądań
Zamawiającego, o ile ich spełnienie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów, praw osób trzecich,
zasad sztuki lub technologii, dodatkowych nieprzewidzianych kosztów,
e. niezwłocznego informowania Zamawiającego o niemożności zastosowania się do jego sugestii lub żądań, z
jednoczesnym podaniem przyczyny,
Osobami wyznaczonymi do kontaktów i podpisania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy są:
…………………………..………………………………….
Osobą wyznaczoną do kontaktów i podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest: dr Józef Krawczyk
Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się do współdziałania i podejmowania odpowiednich starań w celu
uniknięcia przeszkód w realizacji Umowy.
Strony zgodnie postanawiają, że:
a. pracownicy Wykonawcy w trakcie uruchamiania Urządzenia mogą przebywać wyłącznie w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiającego,

b. pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie zakładu
Zamawiającego przepisów BHP, p.poż., ochrony środowiska, zarządzeń i zasad organizacyjnych
obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego.
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§ 4.
Wynagrodzenie za należyte i terminowe zrealizowanie całości Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy
zostało ustalone w wyniku przedstawionej przez Wykonawcę oferty w ramach prowadzonego postępowania o
zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego na kwotę ……………. netto (słownie: …………………. złotych).
Kwota ta zostanie podwyższona o należny podatek od towarów i usług VAT.
Oferta jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 1.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku …………………..,
o numerze: ………………………, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, zawierającą określenie cech
indywidualnych Przedmiotu umowy oraz spełniającą niezbędne wymogi formalne obowiązujące w dniu jej wystawienia.
Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po odbiorze Przedmiotu Umowy bez
wad, zgodnie z § 5 poniżej.
§ 5.
Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego po zrealizowaniu całości Przedmiotu
Umowy określonym w § 1 ust. 1 i 2 umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru Przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych przed
dniem odbioru.
Jeśli w trakcie czynności odbiorowych stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady lub usterki Urządzenia albo
niezgodności Urządzenia z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej, które uniemożliwiają jego bezpieczną i
zgodną z prawem eksploatację, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru. Czynność ponownego odbioru
Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie.
Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych usunąć wady lub usterki lub niezgodności
w dostarczonym Urządzeniu wskazane przez Zamawiającego i zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia
audytu potwierdzającego fakt naprawy.
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Wady nieistotne umożliwiające bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację Urządzenia nie mogą być podstawą
odmowy dokonania odbioru.
Odbiór nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru zgodnie z załącznikiem nr .. do Umowy.
Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy karty gwarancyjne na dostarczone Urządzenie.
§ 6.
Wykonawca udziela na dostarczone Urządzenie …….. miesięcznej gwarancji, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia
mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania oraz w wypadku nieprzestrzegania reguł eksploatacji określonych w
instrukcji obsługi.
W ramach udzielonej gwarancji na Urządzenie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego serwisowania
Urządzenia oraz przeglądu technicznego zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do naprawy w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia
wystąpienia awarii/wady przez Zamawiającego. Przez podjęcie działań prowadzących do naprawy urządzenia,
Zamawiający rozumie działanie Wykonawcy pozwalające minimum na ustalenie przyczyny awarii/wady, tj. przyjazd
serwisanta lub też konsultacja telefoniczna/faksowa pozwalająca na stwierdzenie przyczyny awarii/wady).
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania naprawy Urządzenia, jednak nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/awarii.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania zgłoszonych wad, usterek i niedoróbek Urządzenia.
W przypadku odmowy wykonania lub niewłaściwego lub nieterminowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
gwarancyjnych, Zamawiającemu jest uprawniony do zlecenia ich realizacji podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§ 7.
Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii Urządzenia mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie lub pocztą
elektroniczną: adres: ___________________ nr tel. __________________ adres email: _____________
Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza Zamawiającemu mailem, na adres biuro@arsmedical.pl fakt jego otrzymania.
§ 8.
W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w §1 ust. 3
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia
określonego w §4 ust. 1 powyżej za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego w §1 ust. 3 powyżej.
W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi Urządzenia, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1
powyżej za każdy dzień przekroczenia terminu.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona Umowy w terminie Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia Umowy bez
obowiązku zapłaty odstępnego. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy najpóźniej do
dnia 30.06.2020 roku.
Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do żądania
naprawienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w zakresie, w jakim szkoda ta przekracza
wysokość kary umownej.

5. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie wyłącza możliwości dochodzenia zastrzeżonych kar umownych, o
których mowa w ust. 2 i 3 powyżej.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za opóźnienia lub niewykonanie Przedmiotu Umowy
z powodu siły wyższej.
Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym zawiadomić druga stronę
Umowy. Jeżeli przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 dni, strony podejmą decyzję, co do celowości dalszej
realizacji Umowy.
§ 10.
Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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