Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

U M O W A Nr ______ /2018/ZP
na usługi wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i niemedycznego dla
„Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o.o. w Poddębicach
zawarta w dniu __________ 2018 r. w Poddębicach, pomiędzy:

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Prezes Zarządu

Reprezentowanym przez: (imię i
nazwisko osoby reprezentującej firmę)

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak

KRS

wpisanym pod numerem 0000384815 XX Wydziału Krajowego Rejestru
Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

NIP:

828-14-09-238

REGON:

101075971

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a:

Reprezentowanym przez: (imię i
nazwisko osoby reprezentującej firmę)
KRS lub
odpowied
ni rejestr:
NIP:
REGON:

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,
Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 640431-N-2018 w dniu 26.10.2018 r. opartego na przepisach
Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy są usługi wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i
niemedycznego dla “Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach. Wykaz
sprzętu objęty usługą określono w pakiecie nr _____ (zapis zostanie dostosowany w zależności
od wyboru Wykonawcy), Załącznika Nr 2 do SIWZ stanowiącego Załącznik Nr 1 do
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niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie niżej wymienionych czynności:
a) zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,
b) oględziny aparatu,
c) usunięcie zauważonych usterek o charakterze drobnym, niewymagających wymiany
części zamiennych lub innych niż przewidziane w ramach wykonywanych czynności
przeglądowych wynikających z zaleceń producenta,
d) dokonywanie przeglądów i czynności konserwacyjno-przeglądowych określonych
przez producenta,
e) regulacja i wykonanie pomiarów kontrolnych,
f) sprawdzenie działania aparatu, sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i
urządzeń, sprawdzenie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła,
sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektromechanicznego, konserwacja
ruchomych części mechanicznych /jeżeli dotyczy/,
g) wystawienie protokołu wykonania przeglądu i wpis do raportu serwisowego /jeżeli
dotyczy/ oraz dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu) wykonanych czynności,
h) wymianę pakietów serwisowych oraz jeśli dotyczy akumulatorów,
i) legalizację – wystawienie certyfikatu bądź protokołu z legalizacji sprzętu lub aparatu
/jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego/,
j) kalibrację /jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego/,
k) sprawdzenie instalacji, kontroli sprawności zaworów /jeżeli dotyczy określonego
sprzętu/,
l) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
m) wymiana materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych np. filtry, czujniki,
uszczelki, elektrody, zużyte akumulatory – baterie, głowice, bezpieczniki, pakiety
serwisowe itp., wynikające z normalnego użytkowania sprzętu (nie dotyczy tonerów
do drukarek i papieru) przewidziane instrukcją przeglądową. W przypadku sprzętów
dla których instrukcja przeglądowa nie wymaga wymiany w/w materiałów,
akumulatorów i pakietów serwisowych w czasie przeglądu ewentualne zalecenia ich
wymiany należy zawrzeć w protokole poprzeglądowym lub by zalecenia, orzeczenia,
oceny techniczne były wystawione niezwłocznie po zakończeniu przeglądu i stanowiły
załącznik do protokołu poprzeglądowego,
n) przeprowadzenie
kontroli bezpieczeństwa przeciwporażeniowego urządzeń
elektrycznych zgodnie z instrukcją użytkowania i wymaganiami producenta – jeżeli
dotyczy,
o) ocena techniczna (wystawianie orzeczeń technicznych) dla celów inwentaryzacyjnych,
niecelowości naprawy,
p) sporządzenie dokumentu będącego podstawą dopuszczenia urządzenia do eksploatacji
bądź wycofania z eksploatacji,
q) pisemne przekazanie Zamawiającemu, do Działu Technicznego, informacji na temat
stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia.
3. Realizacja umowy będzie odbywać się na podstawie zamówień składanych przez
upoważnionego pracownika Działu Technicznego za pośrednictwem faxu, za
potwierdzeniem transmisji.
4. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie 7 dni od daty złożenia
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zapotrzebowania przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej.
5. Przedmiot umowy może być wykonany w terminie innym niż wskazany w §1 ust. 4 po
uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika Działu Technicznego Zamawiającego w formie
pisemnej lub za pośrednictwem faxu za potwierdzeniem transmisji.
6. Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku wycofania aparatu z eksploatacji z przyczyn
technicznych, może zmniejszyć zakres przedmiotowy zamówienia a jego niewykorzystanie
nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

§2
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zleconych mu usług według najlepszej
posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów
urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń
technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług.
Wykonawca zapewnia, że wszelkie usługi objęte niniejszą umową będą realizowane przez
osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania.
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z
zaleceniami producenta,
dokumentacją techniczną i warunkami wynikającymi z
obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych oraz przepisów BHP.
Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona w siedzibie
Zamawiającego przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej, narzędzi i
materiałów. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Kierownika Działu
Technicznego Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu za
potwierdzeniem transmisji, usługę można wykonać poza siedzibą Zamawiającego.
Koszt dojazdu do Zamawiającego wliczony jest w cenę, o której mowa w §5 ust. 1.
Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość wysłania przesyłką
kurierską sprzętu do siedziby Wykonawcy w celu wykonania przeglądu. Wszelkie koszty
wysyłki, przywozu sprzętu z przeglądu a także ubezpieczenie przesyłki obciążają
Wykonawcę. Termin wykonania przeglądu będzie biegł następnego dnia od daty wysłania
sprzętu firmą kurierską.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracownika
podczas wykonywania przedmiotu umowy.
Jeżeli w trakcie dokonywania przeglądu zostanie stwierdzona konieczność wykonania
naprawy, potrzebnej dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej lub
bezpieczeństwa użytkowania aparatu, a wykraczającej poza zakres przeglądu, to naprawa
ta będzie przedmiotem odrębnego niezależnego zlecenia.
§3
W razie potrzeby Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy odpowiednie
pomieszczenie do wykonania usługi.

§4
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów, a także do składania
zapotrzebowania jest:
Kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Dariusz Wieczorkiewicz
Pracownicy Działu Technicznego – mgr inż. Jacek Witczak, mgr Tomasz Myszka
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2.
3.

1.

tel. 43 828 82 26, fax. 43 828 82 55.
Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów:
........................................................................................
Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do
kontaktów, zmianie zakresu upoważnienia, zmianie jej danych, a w szczególności zmiany numerów
telefonów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§5
Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę cenę podaną
odpowiednio do każdego przedmiotu umowy wymienionego w Załączniku Nr 1 do
niniejszej umowy w maksymalnej wysokości ogółem (suma cen wygranych pakietów):
Wartość netto:

zł
zł

słownie:
Wartość brutto:

zł
zł

słownie:

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty wynikające z wykonania
przedmiotu umowy, w szczególności koszty dojazdu i Zamawiający z tego tytułu nie będzie
ponosił dodatkowych kosztów.
Zamawiający nie będzie waloryzował wynagrodzenia Wykonawcy w okresie realizacji
umowy za wyjątkiem sytuacji określonych w §8 niniejszej umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po dokonaniu
przeglądu na podstawie wystawionej faktury. Do faktury wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć listę sprzętu, którego ona dotyczy.
Termin płatności faktury wynosi ….. dni (30, 45 lub 60 dni zgodnie z ofertą Wykonawcy –
zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy) od dnia doręczenia oryginału faktury
Zamawiającemu przy czym dniem dokonania płatności jest dzień uznania rachunku
Wykonawcy. Forma płatności - przelew na wskazane przez Wykonawcę konto.
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności
przysługujących mu względem Zamawiającego.
Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających z
niniejszej umowy przez osoby trzecie.

§6
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za niewykonanie przeglądu sprzętu w terminie określonym w §1 ust. 4 w wysokości 1%
wartości brutto umowy za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia;
b) w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca jak również w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 lit. a,b
w wysokości 5% wartości brutto umowy.
2.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody,
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego.
§7

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy lub określonej
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części umowy (pakietu) w przypadku wystąpienia przynajmniej 1 z następujących
okoliczności:
a) Wykonawca został ukarany karami umownymi opisanymi w § 6 pkt 1 lit. a. za, co najmniej
3 dniowe opóźnienie w wykonaniu przeglądu,
b) Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy bez względu na okoliczności,
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
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,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3.
Zamawiający odstąpi od umowy w wypadku określonym w ust. 2 w terminie 1 miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i poinformowaniu o tym fakcie
Wykonawcy.
4.
Wykonawca może odstąpić od umowy lub określonej części umowy (pakietu) z ważnej
przyczyny w terminie 3-miesięcznym od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu. Zamiar
odstąpienia Wykonawcy musi być poprzedzony pisemnym zawiadomieniem
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 2 miesiące przed planowanym odstąpieniem.
5.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty za część
umowy zrealizowaną do daty odstąpienia od umowy.
1.
2.

3.

4.

1.

2.

§8
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy polegającą na obniżeniu ceny
jednostkowej za wykonaną usługę.
Strony dopuszczają zmianę stawki podatku VAT, która to obowiązuje z chwilą
wprowadzenia jej stosowanymi przepisami, w tej sytuacji cena jednostkowa netto nie ulega
zmianie.
Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzenie zmian i postanowień umowy
innych niż wyżej opisane, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru.
Wszelkie zmiany (inne niż opisane w ust. 1, 2, 3) niniejszej umowy mogą być dokonywane
za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§9
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału
podwykonawców*/przy udziale podwykonawców*
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach:
__________________________________________________________________________
(Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy)
Zlecenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom w częściach określonych w pkt.
1 nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części
przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub
zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
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3.

jego własne działania i uchybienia lub zaniedbania.
Wykonawca, zawierający umowę z podwykonawcami ponosi odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za wykonaną przez podwykonawcę część przedmiotu umowy.

§ 10
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania
umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty umowy brutto o której mowa w § 5
ust. 1., w zależności co wystąpi pierwsze.
§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego
§ 12
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowa została sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA:

PCZ/ZP/3330/9/2018

ZAMAWIAJĄCY:

Str. 6 z 6

