Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

UMOWA NR DZP/79/2017

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000457089, NIP
8883117873, REGON 341411727, zwanym w dalszej części "Zamawiającym",
reprezentowanym przez p.o. Dyrektora - lek. med. Marka Bruzdowicza
a

.......................................................... z siedzibą ...........................................................................................,
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ................................................................... w
................................................................. pod nr ……………………….., NIP .............................................., REGON
.................................................., zwanym w dalszej części "Wykonawcą", reprezentowanym przez
.............................................................................

W rezultacie dokonania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki we Włocławku wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania konkurencyjnego
(postępowanie nr DZP/79/2017) oraz zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowego sprzętu
komputerowego/oprogramowania w asortymencie zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy :
1) Komputer stacjonarny – 1 szt.,
2) Monitor LCD – 1 szt.,
3) Urządzenia wielofunkcyjne - szt .1
§2
1. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej umowy.
2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 zostanie sporządzony protokół odbioru
podpisany przez strony niniejszej umowy.

1.

§3
Zamawiający zapłaci wykonawcy za realizację niniejszej umowy, w tym dostawę sprzętu cenę

……………………………… netto (słownie: ……………………………………) tj. ……………………………. zł brutto (słownie:
……………………………….) w tym kwota podatku VAT, zgodnie ze złożoną ofertą, pod warunkiem podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na prawidłowo
wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§4
1.
Wykonawca oświadcza, że towar jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy stanowione
przez prawo w tym zakresie. W razie stwierdzenia wad albo braków w dostarczonym towarze, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia braków, usunięcia wad lub wymiany wadliwego towaru na
wolny od wad.
2.
Wykonawca zapewni następujące warunki gwarancyjne:
a) bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym,
b) okres gwarancji na przedmiot umowy – zgodnie ze specyfikacją techniczną (stanowiącą załącznik do
specyfikacji), a jeżeli okres gwarancji nie został określony, gwarancja obowiązywać będzie przez
okres 3 lat,
c) czas reakcji serwisu oraz gwarantowany czas naprawy – zgodnie z określeniem w specyfikacji
technicznej, w przypadku gdy nie zostały określone, czas reakcji wynosi 48 godzin, czas naprawy 14
dni. Wydłużenie czasu naprawy wymaga dostarczenia sprzętu zastępczego o zbliżonych
parametrach, przy czym czas naprawy nie może przekroczyć 21 dni. W przypadku, gdy wykonawca
nie przystąpi do naprawy w terminie wskazanym w umowie, zamawiającemu przysługuje prawo
powierzenia naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z
gwarancji,
d) w okresie objętym gwarancją w przypadku trzech nieskutecznych napraw wykonawca wymienia
urządzenie na wolne od wad, nie później niż w terminie 7 dni od upływu terminu przewidzianego na
naprawę,
e) naprawy, usuwanie usterek następują w siedzibie zamawiającego, w przypadku konieczności
transportu do warsztatu lub producenta wykonawca zapewnia transport w obydwie strony na
własny koszt,
f) zgłoszenie usterek podlegających gwarancji dokonywane będzie telefonicznie lub faksem.
§5
1.
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości umownej towaru
niedostarczonego w ustalonym terminie, za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości
całego zamówienia.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody w wypadku, gdy kara nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar z bieżącej należności
wykonawcy.
4.
Strony ustalają, iż do podstawy naliczania kar umownych nie wilcza się podatku VAT.
5.
W przypadku istotnego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia w którym powziął informacje o
okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
§6
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.
4.
Strony postanawiają, ze ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo Sąd we Włocławku.
5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
Prawa zamówień Publicznych.
6.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy
2) załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego/oprogramowania

Zamawiający:

Wykonawca:

