Załącznik Nr 3
UMOWA Nr ..........................
zawarta w dniu ..................... r. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy:
Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy
Al. Żołnierza 37, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000002092, NIP 854-20-68-168, REGON: 811985459
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym", którego reprezentuje
Dyrektor – Leszek Haus
a
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"
o następującej treści:
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym prowadzonym z pominięciem procedury
udzielania zamówień publicznych wynikającej z ustawy „Prawo zamówień publicznych” ze względu na
podstawy do zastosowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na dostawę i instalację systemu radiografii cyfrowej aparatu
stomatologicznego RTG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Stargardzie
Szczecińskim, zostaje zawarta niniejsza umowa.
§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przepisu art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późn. zm.), na dostawę i instalację systemu radiografii cyfrowej aparatu stomatologicznego RTG dla
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Stargardzie Szczecińskim Wykonawca
sprzedaje, a Zamawiający nabywa na własność system radiografii cyfrowej aparatu stomatologicznego
RTG o nazwie: ..........., typu ................... producent .................. rok produkcji 2015.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę urządzeń i oprogramowania, których parametry ilościowo-jakościowe zostały określone
w załączniku A,
2) wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i montażowych w celu ustawienia i podłączenia
dostarczonych urządzeń i oprogramowania,
3) uruchomienie i przetestowanie sytemu i wszystkich urządzeń
4) usługę polegającą na szkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania
dostarczanego sprzętu i oprogramowania.
3. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia i oprogramowanie:
 były fabrycznie nowe (rok produkcji: 2015),
 były nieużywane, nie były przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie były sprzętem
rekondycjonowanym, nie były wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika – dotyczy to
także wszystkich części składowych, wyposażenia, akcesoriów, itp.,
 były wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie naruszały jakichkolwiek praw osób
trzecich,
 były kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny
zakup dodatkowych elementów lub akcesoriów,
 były dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), a nadto posiadały oznaczenie CE,
 charakteryzowały się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi

i eksploatacyjnymi zgodnie z parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi wskazanymi w
załączniku A do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. W dniu
dostawy Zamawiający wskaże Wykonawcy konkretne pomieszczenie, do którego Wykonawca ma
dostarczyć przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, wskazany w ust. 1, spełnia wymogi określone przez
Wykonawcę w ofercie, którą złożył on w odpowiedzi na zaproszenie ofertowe z dnia 03.06.2015 r.
w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, jak również wymogi określone w zaproszeniu ofertowym z
dnia 03.06.2015 r. Oferta Wykonawcy oraz zaproszenie ofertowe z dnia 03.06.2015 r. stanowią
załączniki do niniejszej umowy.
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§2
Realizacja przedmiotu umowy
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2015 r. Wykonawca
dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na koszt własny i własne ryzyko oraz dokona jego
poprawnej instalacji i uruchomienia w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po jego komisyjnym uruchomieniu w obecności przedstawicieli
Zamawiającego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, podpisanego przez każdą ze stron.
Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy wszelką
dokumentację niezbędną do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy, w szczególności:
a. ważną kartę gwarancyjną,
b. paszport techniczny urządzeń,
c. instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD,
d. wykaz podmiotów (serwisów i/lub serwisantów) uprawnionych do obsługi serwisowej
oferowanego przedmiotu dostawy, dane teleadresowe, sposób kontaktu z serwisem lub
podwykonawcą posiadającym uprawnienia do tego typu działalności.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu przedmiotu umowy lub jego wady,
Zamawiający może odmówić podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, do czasu komisyjnego
uruchomienia sprzętu przez Wykonawcę lub usunięcia wady, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy
termin nie dłuższy niż 2 dni.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 4 przedmiotu umowy
odpowiedniej jakości i wolnego od wad, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej, zgodnie z §
6 ust. 3 albo uprawiony jest do odstąpienia od umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezterminową licencję na użytkowanie zainstalowanego
oprogramowania.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru i rozliczenia przedmiotu umowy jest
……………………………. lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.
Pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia oraz ryzyko utraty przedmiotu umowy do czasu
dokonania odbioru przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy realizacji niniejszej umowy.
§3
Szkolenia
W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na rzecz
Zamawiającego szkoleń personelu Zamawiającego – w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji
dostarczonych urządzeń.
Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń i
oprogramowania będących przedmiotem zamówienia.
Szkolenia dla personelu Zamawiającego:
a) winny zostać przeprowadzone przez Wykonawcę w zakresie pozwalającym personelowi na
samodzielne przeprowadzanie procedur medycznych z użyciem zaoferowanych urządzeń,
b) czas trwania szkolenia: co najmniej 1 dzień roboczy, minimum 6 godzin,
c) obejmą łącznie maksymalnie 3 (trzy) osoby,
Szkolenie personelu Zamawiającego zostanie potwierdzone imiennym certyfikatem/zaświadczeniem dla
każdej osoby biorącej udział w szkoleniu.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, w ramach wynagrodzenia umownego, odpowiednio
wykwalifikowanego i doświadczonego personelu oraz materiałów eksploatacyjnych w ilości niezbędnej
do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa jest w niniejszym paragrafie umowy.
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§4
Warunki płatności
Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia w łącznej wysokości ...... zł brutto (słownie: ...............). Wskazana kwota
wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia i należności Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu
wykonania niniejszej umowy.
Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem po wykonaniu umowy, w terminie 30
dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół zdawczoodbiorczy potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich elementów przedmiotu umowy.
Cena brutto określona w ust. 1 stanowi całość wydatku ponoszonego przez Zamawiającego względem
Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy. Obejmuje ona w szczególności: koszt towaru, koszt
transportu, ubezpieczenia, instalacji i uruchomienia sprzętu, szkolenia oraz podatek VAT.
Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w ust. 2 nie zmienia warunków płatności.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
Gwarancja i rękojmia za wady oraz serwis
Na dostarczany sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
jakości na okres ….. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym
mowa w § 2 ust. 2. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia
do daty zakończenia naprawy uszkodzenia.
Okres rękojmi za wady dostarczonego sprzętu wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie
wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji.
Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty odbioru przedmiotu umowy. Za odbiór przedmiotu umowy
uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu zdawczo -odbiorczego całości
przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje: czas i koszty dojazdu serwisanta; pracę serwisu; oględziny i diagnostykę
urządzenia; naprawę; wymianę części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w
instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych.
Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w
stanie pełnej gotowości do pracy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się także do
dokonywania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych sprzętu, co najmniej jeden raz na 6 miesięcy, w
okresie obowiązywania gwarancji. Szczegółowy termin przeglądu gwarancyjnego powinien być
uzgodniony przez strony. W ramach przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca dokona oceny pracy sprzętu
oraz wszelkich niezbędnych napraw i wymiany części zamiennych i materiałów oraz elementów
zużywalnych.
Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji będą wykonywane
bez naliczania jakichkolwiek opłat – wynagrodzenie za ich wykonanie zawarte jest w wynagrodzeniu
wskazanym w § 4 ust. 1.
Zgłoszenia awarii będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w drodze korespondencji
kierowanej na adres: ................................................... lub za pośrednictwem faksu (numer faksu:
.....................) w dni robocze w godzinach od 07.00 do 15.00.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy (tzw. czas reakcji serwisu) w ciągu do 48 godzin w dni
robocze, przy czym przez podjęcie naprawy rozumie się osobistą obecność uprawnionego pracownika
Wykonawcy przy uszkodzonym elemencie wyposażenia lub odbiór elementu wyposażenia lub jego
uszkodzonej części składowej na koszt Wykonawcy (np. pocztą kurierską).
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
Pod pojęciem dnia roboczego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem
przypadających w tym okresie dniach ustawowo wolnych od pracy.

10. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad, awarii i usterek, bądź nie usunięcia ich w terminach, o
których mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania. Niezależnie od powyższego
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę.
11. W przypadku niedającej się do usunąć wady, usterki lub trzeciej naprawy tego samego przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad
o parametrach nie gorszych niż wynikające z oferty Wykonawcy oraz warunków zawartych w
zaproszeniu, w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia wady.
12. Wykonawca udziela dodatkowej 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów
przedmiotu zamówienia.
13. W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy, pierwszeństwo w
interpretacji przepisów będą miały zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
14. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności części zamiennych przedmiotu umowy przez
okres 10 lat po upływie udzielonej gwarancji.
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§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy
przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości
brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej
w terminie określonym w § 5 ust. 7 umowy, bądź za zwłokę w usunięciu wad, usterek i awarii w
terminach określonych w § 2 ust. 4 i w § 5 ust. 8 oraz za zwłokę w wymianie przedmiotu umowy w
terminie określonym w § 5 ust. 11, w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, które przewyższa kary umowne.
Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia
kwoty tych kar z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§7
Odstąpienie od umowy
1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie
przepisów Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (lub od jej
części) w terminie 30 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności:
1) dostawy innego przedmiotu umowy niż określony w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie
Wykonawcy,
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 7 dni od upływu terminu określonego w §
2 ust. 1,
3) realizacji umowy z nienależytą starannością.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą
doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma lub niepodjęcia korespondencji
wysłanej na adres Wykonawcy, po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z
treścią pisma.
§8
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku:
1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpią przeszkody o charakterze obiektywnym (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe
do zapobieżenia, w tym mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) np. pogoda
uniemożliwiająca wykonanie umowy, inne zdarzenia niezawinione przez żadną ze stron umowy.

Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji
maksymalnie o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego
poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
3) w innych przypadkach, uzasadnionych interesem Zamawiającego.
§9
Rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§10
Postanowienia ogólne
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej wobec Zamawiającego na osobę trzecią,
bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy
wskazane w nagłówku niniejszej umowy.
3. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że
korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie.
§ 11
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy i Zaproszenie z dnia 03.06.2015 r. - załącznik nr 1.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO –
UŻYTKOWYCH
ZAŁĄCZNIK „A”
Dot.: Zaproszenie do składania ofert w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę i
instalację systemu radiografii cyfrowej aparatu stomatologicznego RTG dla Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Stargardzie Szczecińskim.

