Załącznik nr 1
Nr sprawy SPZOZ.U.695/2014

UMOWA Nr

/2014 WZÓR

zawarta w dniu .2014 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
Głównego Księgowego

- Grażynę Napierską
- Magdalenę Antonowicz

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

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dwuletnia, pogwarancyjna obsługa serwisowa, dokonywana
przez wykonawcę na rzecz zamawiającego, mammografu Diamond, nr systemu
PL1682MM01.
2. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
jednego(1) w roku Przeglądu Technicznego, zgodnie z zaleceniami producenta
i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi. Wykonanie przeglądu zostanie
potwierdzone certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu.

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw na wezwanie
Zamawiającego oraz dostarczania części zamiennych i podzespołów niezbędnych do
napraw z wyłączeniem lampy RTG. Zamawiający obowiązany jest do przekazania
wymontowanych, zużytych części mammografu Wykonawcy.
4. Wykonawca gwarantuje objęcie opieką w/w sprzętu z zachowaniem wszystkich
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu
pogwarancyjnego.
5. Niniejsza umowa obowiązuje od 2014 roku do 2016 roku.
§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 2 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. Dopuszcza się powiadomienie
w formie faksu pod numer …............... lub mailem ….................lub zgłoszenie
telefoniczne pod numer: …..................
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
1. Wykonawca raz w miesiącu, na koniec miesiąca rozliczeniowego, wystawi fakturę
VAT w wysokości …......... wartości umowy.
2. Płatność faktury VAT nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Jako data zapłaty faktury rozumie się datę zaksięgowania należności na rachunku
wykonawcy.
§5

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:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% wartości
opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego
towaru, a niedostarczonego towaru;
- 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.
§6
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.
§7

1.

2.
3.
4.

Sprawy nie uregulowanie niniejsza umową podlegają przepisom ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn
zm) oraz właściwym przepisom Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie
pisemnej za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są :
a) oferta z dnia
2014r., na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§8

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

