Załącznik nr 4a do SWZ
ZP-381-10/2022
PROJEKT UMOWY do Części nr 1-14 oraz 16-17
UMOWA NR …/DTA/2022

zawarta w dniu ………………..… w Szamotułach, pomiędzy:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
z siedzibą w Szamotułach, przy ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, wpisanym do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002598, Nr NIP: 787-18-07-873, Nr
Regon: 000553822
reprezentowany przez Remigiusza Pawelczaka - Dyrektora
zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym

a:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………… reprezentowaną/ym przez:
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa Programu Operacyjnego
Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu
Operacyjnego
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu
Programu Operacyjnego
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020
(WRPO 2014+)
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy

Działanie
6.6
Wspieranie
aktywności
zawodowej
pracowników poprzez działania prozdrowotne
Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej
pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT
dla MOF Poznania

Nazwa Wnioskodawcy

Powiat Szamotulski

Typ projektu

Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej)
Zdrowie
Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków
epidemii COVID-19

Tytuł projektu
Umowa o dofinansowanie nr:

Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii
Poznań
RPWP.06.06.02-30-0002/18-02

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Zakup sprzętu i materiałów
niezbędnych do walki z epidemią COVID19, o sygn.: ZP-381-10/2022, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z póź. zm.) o następującej treści:
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§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie się Wykonawcy do:
a) dostarczenia do siedziby Zamawiającego poniżej wyszczególnionego sprzętu:
• ……………………………………………………………………
b) montażu i uruchomienia ww. w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym oraz
bezpłatnego przeszkolenia personelu z obsługi dostarczonej aparatury medycznej/dostarczonego sprzętu

medycznego/sprzętu technicznego/innego wyposażenia
1. Do przedmiotu zamówienia należy również świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji wskazanym
przez Wykonawcę w złożonej przez siebie ofercie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy stanowi zestawienie parametrów technicznych wraz
z szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu. Formularz ofertowy i Formularz cenowy stanowią integralną
część umowy (załącznik nr 1 i 2).
§2
1. Wartość umowy ustala się na kwotę: ………………. zł netto + należny podatek VAT w wysokości ……%, co
daje wartość ……………. zł brutto (słownie: …………………… zł …/100), która stanowi sumę określoną
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:
a) Część nr …….. zamówienia,
b) Część nr …….. zamówienia,
2. Cena przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1., obejmuje jego: wartość, wszystkie określone prawem
podatki, opłaty oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, montażu, bezpłatnego
przeszkolenia personelu, usług serwisowych, itp.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy określony w §1 umowy na
podstawie faktury. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni
od wystawienia faktury. Wystawienie faktury może nastąpić na podstawie obustronnie podpisanego
(bezusterkowego) protokołu odbioru końcowego sprzętu wraz z montażem.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
5. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
6. Wykonawca nie ma prawa do cesji wierzytelności, związanych z realizacją niniejszej Umowy, na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie: do ……... tygodni od daty

podpisania niniejszej umowy (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert).
2. Za terminowe wykonanie umowy uważa się dostawę oraz montaż kompletnego sprzętu medycznego do
siedziby SP ZOZ w Szamotułach w terminie określonym w §3 ust. 1 umowy wraz z szkoleniem personelu
wskazanego przez Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt medyczny na okres:
a) Część nr …….. ….. miesięcy od daty obustronnego podpisania końcowego (bezusterkowego)

protokołu odbioru końcowego,
Warunki gwarancji określa załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca dołączy do przedmiotu umowy karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, uzupełnione paszporty
techniczne urządzeń, w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
3. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oraz usunąć uszkodzenie sprzętu medycznego w
czasie do ……… licząc od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o ilość dni niesprawności sprzętu medycznego oraz dokonywania ich
naprawy.
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6. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną
odnotowane przez serwis Wykonawcy w kartach gwarancyjnych oraz paszportach technicznych sprzętu
medycznego.
7. Wszystkie zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie przeglądy gwarancyjne, Wykonawca wykona bezpłatnie
oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszystkich
kosztów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania gwarancyjnych (bezpłatnych) przeglądów
technicznych (tj. filtry, oleje, itd.)
§5
Wykonawca przeprowadzi w siedzibie SP ZOZ w Szamotułach dwa bezpłatne szkolenia wyznaczonego personelu
Zamawiającego, w zakresie obsługi sprzętu medycznego o którym mowa w §1 – pierwsze w dniu montażu, u
Zamawiającego oraz drugie w terminie 4 tygodni od daty uruchomienia urządzenia.
§6
1. Strony Umowy postanawiają, że obowiązującą je formą naprawienia szkody stanowią kary umowne.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, w wysokości 1% ceny,
o której mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% łącznej wartości umowy, o której mowa w §2 ust. 1.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej wartości umowy, o której mowa w §2 ust. 1.
c) Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości umowy.
3. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wysokość ustalonej kary umownej.
§7
Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na
zasadach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
§8
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO,
GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad
przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do
klientów o ich prawach. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13 oraz zasady, na jakich się to odbywa
po 25 maja 2018 roku została zamieszczona na stronie internetowej: http://szamotuly.med.pl/rodo.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu
cywilnego.
§10
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§11
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony kierować będą do właściwego rzeczowo Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§12
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) Formularz ofertowy złożony wraz z ofertą przez Wykonawcę – załącznik nr 1 do umowy;
2) Formularz cenowy złożony wraz z ofertą przez Wykonawcę – załącznik nr 2 do umowy;
2) Protokół odbioru końcowego – załącznik nr 3 do umowy.

WYKONAWCA
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załącznik nr 3 do umowy

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO
(pieczęć Zamawiającego) (pieczęć Wykonawcy)
Miejsce realizacji zamówienia w Części nr: …................................................................................................
Data dostawy: …........................ r.
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr ……………./2022 z dnia.................... r.
są …......................................................................... o łącznej wartości ….......................... zł brutto.
Potwierdzenie kompletności dostawy:
TAK
NIE – zastrzeżenia: ..….........................................................................................................................................
….....................................................................................................
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z przedmiotem umowy::
ZGODNE
NIEZGODNE – zastrzeżenia: .............................................................................................................................
…................................................................................
W przypadku niezgodnego wyniku odbioru Wykonawca ma obowiązek wymienić bądź uzupełnić towar w ciągu ……. dni roboczych
od daty zgłoszenia uchybienia.
Końcowy wynik odbioru:
POZYTYWNY (bez uwag)

NEGATYWNY – konieczne poprawki

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH:

(data i podpis osoby upoważnionej ze strony
Wykonawcy)
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