Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA PN.15/19 - WZÓR
będąca wynikiem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego
zawarta w Malborku w dniu ………………..2019 r.
pomiędzy:
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul.
Armii Krajowej 105/106, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer
KRS 0000280526, NIP: 579-21-33-296, REGON: 220415305, którą reprezentuje zgodnie z wpisem w
KRS:

Prezes – Paweł Chodyniak
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w ………………………………… ul.
……………………………………………………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez
………..…………………………………………REGON
…………………………………………..…,
NIP
……………..……………………….., KRS ……………………..………………..
którą reprezentuje zgodnie z wpisem w KRS:
1. ……………………………………………………………
2. ..............................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o treści następującej:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – Zadanie nr ………………….(producent,
model, rok produkcji): ..................................................................... zgodnie ze złożoną w
postępowaniu nr PCZ.ZP.15/19 ofertą z dnia …………………………., wraz z przeszkoleniem personelu
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2. …… do SIWZ – Informacja
techniczna, stanowiący integralną część umowy.
§2
Termin dostawy i warunki odbioru
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, na
koszt i ryzyko Wykonawcy do Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku – szpital w Malborku,
Blok operacyjny, Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106 w terminie 56 dni kalendarzowych, licząc od
dnia podpisania umowy.
2. Przeszkolenie personelu Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od
uruchomienia urządzenia.
3. Za wykonanie umowy uważa się dostarczenie, instalację i uruchomienie urządzenia oraz
przeszkolenie personelu potwierdzone protokołem odbioru.

4. Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający realizację zakresu określonego w ust. 3 niniejszego
paragrafu stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
§3
Warunki dostawy i serwisu
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczony przez niego towar jest nowy, w pełni
sprawny, dobrej jakości, posiada niezbędne świadectwa dopuszczenia do obrotu i do stosowania
przy udzielaniu świadczeń medycznych na terenie całego kraju oraz jest zgodny z zamówieniem
Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe towaru na zasadach
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o ujawnionych wadach towaru
w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.
4. Wykonawca udziela …………….. miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy licząc od
chwili uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu (wg protokołu zdawczo-odbiorczego)
u Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia raz w roku przegląd (serwis) w okresie gwarancji, w cenie wynagrodzenia
umownego.
6. Potwierdzenie zgłoszenia usterki w okresie gwarancji obliguje wykonawcę do wskazania, nie
później niż w ciągu 24 godzin, terminu jej usunięcia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc
od dnia następnego po zgłoszeniu awarii lub wymiany towaru w ciągu 7 dni roboczych licząc od
daty uznania reklamacji.
8. Wykonawca oświadcza, że usługa serwisowa dostępna jest we wszystkie dni robocze w roku.
9. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych
elementów przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru prac
wykonanych w ramach gwarancji.
10. Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego elementu towaru, na wolny
od wad.
11. W przypadku przekroczenia 3-krotnej naprawy sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad – fabrycznie nowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy
gwarancyjnej, o ile przewidywany okres naprawy przekracza 5 dni roboczych.
13. W przypadku:
a. nienaprawienia uszkodzonego zespołu w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia,
b. niewymienienia uszkodzonego zespołu na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od
momentu zgłoszenia,
Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wymiany
towaru, a Wykonawca poza karami umownymi, o których mowa w § 6 pkt 1 c, zobowiązany jest
zwrotu równowartości urządzenia. Nie dotyczy sytuacji dostarczenia sprzętu zastępczego na czas
naprawy gwarancyjnej.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.

15. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności części zamiennych po upływie okresu
gwarancji.
16. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia jest:
- ze strony Zamawiającego: ………………………………. – tel. ……………………………………….
- ze strony Wykonawcy:

………………………………. – tel. ……………………………………….

§4
Warunki płatności
1. Wartość całego zamówienia objętego niniejszą umową wynosi:

2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
a)

b)
c)

netto: …………………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………… ………/100)
brutto: …………………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………… ……/100)
Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej po podpisaniu obustronnym protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
Zamawiający dokona zapłaty należności wskazanej w fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokółem odbioru. Zapłata nastąpi na
rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na fakturze.
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności
pieniężnej wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający przekazał bankowi dyspozycję
polecenia przelewu na konto Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia wszelkich wierzytelności
przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy w związku z wykonaniem umowy.
§5
Inne
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
szczególności w zakresie:
przedmiotu dostawy w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji pod warunkiem
zaoferowania Zamawiającemu produktu o parametrach wyższych niż parametry przedmiotu
oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie
mogą być niekorzystne dla Zamawiającego,
dostawy przedmiotu umowy po cenach niższych niż ustalone w umowie z zastrzeżeniem warunków
dotyczących ich jakości określonych w SIWZ i umowie,
udokumentowanej zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie
aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy,
dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty
ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń.

1.
a)

b)

c)
2.
3.

4.

§6
Kary umowne
Wykonawca w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zobowiązany jest
do zapłaty kar umownych z tytułu:
opóźnienia w dostawie lub naprawie określonego w umowie przedmiotu zamówienia, opóźnienia
w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 3 pkt. 7, nie dokonania przeglądów gwarancyjnych
zgodnie z § 3 pkt. 5, a także w przypadku opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego w
wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia,
dostarczenia niezgodnego z § 1 przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wymianie towaru chyba, że Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu zamówienia w terminie 24
godzin od dnia stwierdzenia niezgodności,
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej umowy.
Odstąpienie od umowy bądź rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwot z tytułu kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy m.in. w
zakresie:
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
b) zmiany danych teleadresowych określonych w umowie,
c) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w
dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
d) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie
można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy
realizacji zamówienia.
e) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian,
f) zmian cen urzędowych towaru, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra,
przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen.
g) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, o ile mają wpływ na
ustalenie ceny towaru,
h) zmiana terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy mających wpływ na termin
dostawy.
i) oraz w pozostałych przypadkach określonych w ustawie pzp.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
4. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZY ZLECENIACH, UMOWACH O DZIEŁO Z WYKONAWCAMI, KONTRAHENTAMI
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000), Powiatowe Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
informuje, że:
1 Administratorem Pana/Pani danych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106, KRS: 0000280526, NIP: 579-2133-296, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO), tel.: 55 6460 264, adres e-mail:
sekretariat@pcz.net.pl
2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 55 6460 337, email: iod@pcz.net.pl
3 Dane osobowe jakie posiadamy i przetwarzamy tj.: dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe,
przetwarzane będą w celu zbierania ofert cenowych, świadczenia usług, prawidłowej realizacji
umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, realizacji ewentualnych zleceń
na proponowane przez firmę usługi reklamowe pomiędzy Panem/Panią a Powiatowym Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku , na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO.
4 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5 Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3 jest obowiązkowe,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6 Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie
danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
7 Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 86), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).
8 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
11 Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług w Powiatowym Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku a po jego zakończeniu przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podpis Wykonawcy

