UMOWA Nr

/2015 - Wzór

zawarta w dniu 2015 w Warszawie
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów
z siedzibą w: 02-786 Warszawaul. Zamiany 13
wpisanym do KRS w dniu 09.10.2001r., pod numerem 0000049900
NIP: 951-19-98-375
REGON: 017185839
reprezentowanym przez:
Dyrektora

- Grażynę Napierską

Głównego Księgowego

- Magdalenę Antonowicz

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
Firmą
z siedzibą w: działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:
REGON:
reprezentowaną przez:
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na obsłudze serwisowej urządzeń
medycznych Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach jego zakresu działalności.
2. Wykaz urządzeń objętych umową zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy.
3. Obsługa serwisowa obejmuje:
a)
…..
przeglądów
konserwacyjnych
zawierające
czynności
techniczne
i konserwacyjne oraz testy funkcjonowania wg specyfikacji producenta.
b) ewentualne naprawy mające zapewnić pełną zdolność do pracy (bez części zamiennych).
4. Wykaz czynności serwisowych w planowanych przeglądach konserwacyjnych oraz
częśtotliwość ich wykonywania zawarty jest w załączniku nr 2 do umowy.

§2

1. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
orientacyjny harmonogram wykonania Przeglądów Technicznych.
2. Wykonywanie prac będących przedmiotem umowy odbywać się będzie w dniach
roboczych, w godzinach …................... tj. w dniach od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie
do …........... dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. Dopuszcza się powiadomienie w
formie faksu pod numer …........... lub mailem ….................................. lub zgłoszenie
telefoniczne pod numerem: ….............................
4. Każdorazowo, po wykonaniu usługi serwisowej zostanie sporządzony przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół – karta pracy zawierający datę wykonania usługi, zakres wykonanych prac oraz zużytych części i
materiałów.
§3
1. Strony uzgadniają łączną wartość obsługi serwisowej przedmiotu umowy na
równowartość kwoty brutto: zł (słownie: ) z należnym podatkiem VAT za cały okres
obowiązywania umowy.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje czynności określone w § 1 ust 1, 2, 3.
3. Wartość umowy jest stała i nie może ulec zmianie podczas trwania umowy.
4. Cena roboczogodziny za naprawy, ustalona zostaje na kwotę:
netto:
VAT %
brutto:
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w częściach po przyjęciu
wykonania przeglądów, o których mowa w § 1 ust. 3 litera a) i podpisaniu protokołu
przez Zamawiającego, na podstawie wystawionej fakktury.
6. Wpłata należnośći z tytułu realizacji umowy będzie dokonywana przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Za termin płatności uznaje się datę wpływu należności na konto Wykonawcy.
7. W przypadku niezapłacenie w terminie, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia i
żądania odsetek ustawowych.
8. Wynagrodzenie za usługi wymienione w § 1 ust. 3 litera b), zostanie wypłacone po
określeniu zakresu naprawy i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego.
§4
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
5% wartości niezrealizowanej części umowy;
2) nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% wartości
opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
3) odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego
towaru, a niedostarczonego towaru;
4) nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w
wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
3. W razie powstania szkody przewyższającej wartość przewidzianych kar umownych
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania w
pełnej wysokości.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w postaci odsetek ustawowych za

zwłokę w zapłacie faktur w terminie.
§5
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian o charakterze istotnym w treści
niniejszej umowy, w następujących sprawach:
1) ustawowych zmian w przepisach podatkowych,
2) zwiększenia zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, którego nie można było
przewidzieć w czasie zawierania umowy,
2.

Strona zgłaszająca konieczność wprowadzenia zmian w umowie złoży drugiej stronie
pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy i uzasadni w nim konieczność
wprowadzenia zmiany.
§6

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od daty jej podpisania.
2.
Sprawy nie uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie
pisemnej za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności.
4.
Załącznikiem stanowiącymi integralną część umowy jest :
a) oferta z dnia ….............., na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§7
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik Nr 1
do umowy serwisowej Nr …..........................
Spis aparatury podlegajżcej niniejszej umowie

Lp.

Nazwa aparatu

Nr seryjny

1.

Zestaw rtg do zdjęć kostnych i płucnych firmy SHIMADZU składający się z:
- generatora WN UD150L-40

0162R78003

- kolumny lampy rtg FH-20HR

0362P00204

- stołu BK-120MHK

0262P07503

- statywu do zdjęć płuc BR-120M

0162M32103

- lampy rtg 0.6/1.2P324DK-85

3818

zinstalowany w:
Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Na Uboczu 5, 02-791 Warszawa

Zamawiający

Wykonaca

Załącznik Nr 2
do umowy serwisowej Nr …....................
Wykaz czynności serwisowych w planowanych zabiegach konserwacyjnych
zestawu rtg do zdjęć kostnych i płucnych firmy SHIMADZU
wykaz czynności serwisowych wykonywanych co …............ miesięcy:
1) czyszczenie zestawu
2) kontrola wszystkich ruchów zawieszenia lampy
3) kontrola wszystkich ruchów stołu oraz statywu
4) kontrola układu bucky stołu i statywu
5) kontrola oraz regulacja hamulców
6) kontrola wentylatorów
7) kontrola kontaktów oraz przewodów płyt elektronicznych
8) kontrola napięć zasilających
9) kontrola kolimacji oraz strojenie kolimatora
10) kontrola sterowania generatora WN
11) pełna kalibracja lampy rtg
11a) kontrola zgodności wartości kV ustawionych i zmierzonych
11b) kontrola zgodności wartoęci mA i mAs ustawionych i zmierzonych
12) kontrola jakości obrazowania stołu i statywu przy użuciu fantomu Wellhofera
12a) kontrola osiowości promienia centralnego i światła kolimatora
12b) kontrola rozdzielczości obrazów
12c) kontrola ostrości obrazów
13) kontrola i regulacja układu automatyki ekspozycji
Zamawiający

Wykonawca

