Załącznik nr 5 do zaproszenia – Wzór umowy

Umowa dostawy nr ZP.GPZ.271.2. 2021

W dniu …………...2021 r. pomiędzy Gminną Przychodnią Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125 ,
95-020 Andrespol
NIP 728 22 83 164 Regon 472225970
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Kupującym”
reprezentowaną przez:
Dyrektora - Panią Sylwię Prymus - Kasińską
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Anny Jasińskiej
a ……………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą" lub „Sprzedawcą”
mającym swą siedzibę w ………………………………………………
zarejestrowanym w*/prowadzącego działalność gospodarczą …………………………
REGON ……………………….. NIP …………………….
została zawarta umowa treści następującej:
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie o nazwie: Zakup wraz
z dostawą aparatu USG z dwiema głowicami dla poradni POZ w Gminnej Przychodni Zdrowia w
Andrespolu w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy które stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu i
dostarczyć mu: zestaw urządzeń stanowiących integralną część zamówienia pod nazwą Zakup
wraz z dostawą aparatu USG z dwiema głowicami dla poradni POZ w Gminnej Przychodni
Zdrowia w Andrespolu, zwany dalej „przedmiotem umowy”, spełniający wszystkie wymagania
techniczne wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia, będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Właścicielem i użytkownikiem „przedmiotu umowy”, o którym mowa w ust. 1, będzie
Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125, która będzie miała prawo
do zgłaszania wad i usterek w okresie obowiązywania gwarancji.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności będących przedmiotem umowy dostawy
opisanych w § 1w terminie do dnia …………………………… 2021 r.
2. Dostawa, o której mowa w § 1 zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia
Zamawiającemu i odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy w terminie, o
którym mowa w ust. 1.
3. Potwierdzeniem wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1,
jest protokół zdawczo - odbiorczy,
o którym mowa w § 5 ust. 5.
4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
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§3
1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zgodnie z
ofertą cenową wynosi brutto …………………. złotych (słownie: …………………………………………………,
w tym podatek VAT 23% tj. ……………………………. zł (słownie: ………………………………………................)
wartość netto: ………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………..)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie określone w ust. 1, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w terminie
14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po
uprzednim odbiorze końcowym „przedmiotu zamówienia”, potwierdzonym protokołem
odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
2. Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 14 dniowego terminu
płatności liczonego od daty doręczenia poprawionych faktur lub brakujących dokumentów.
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§5
Odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający dokona w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym pisemnie z wyprzedzeniem 7 dni
o dacie dostawy i odbioru końcowego Aparatu USG. Zamawiający przystąpi do odbioru
techniczno - jakościowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia. Upływ 7 dniowego okresu
przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin dostawy przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Strony dopuszczają zawiadomienie o którym mowa w
niniejszym ustępie w formie wiadomości e-mail na adres: ksiegowosc@gpzandrespol.pl
Odbioru techniczno – jakościowego dokona co najmniej dwóch przedstawicieli
Zamawiającego, w obecności, co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.
Protokół odbioru techniczno - jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy
na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
Przejęcie „przedmiotu zamówienia” od Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego wad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany
„przedmiotu zamówienia” na wolny od usterek. Decyzję w tej kwestii podejmuje Zamawiający.
Komisji Zamawiającego przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia. W takim
przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach wraz z deklarowanym
przez Wykonawcę terminem ich usunięcia, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron i podpisany przez obie strony.
Wykonawca zobowiązany jest określić datę ponownego odbioru ” przedmiotu zamówienia”
przez Zamawiającego. Koszty związane z ponownym odbiorem „przedmiotu zamówienia”
ponosi Wykonawca.
Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę.
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§6
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na swój koszt szkolenie wstępne dla
przedstawicieli Zamawiającego (dla minimum dwóch osób) z zakresu obsługi „przedmiotu
zamówienia” wraz z instruktażem obsługi urządzeń.
§7
Do przedmiotu umowy przy jego wydaniu Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć:
a) zestaw urządzeń stanowiących integralną część zamówienia pod nazwą Zakup wraz z
dostawą aparatu USG z dwiema głowicami dla poradni POZ w Gminnej Przychodni Zdrowia w
Andrespolu
b) certyfikaty CE
c) Instrukcję obsługi i konserwacji „przedmiotu zamówienia” w języku polskim,
b) Książkę gwarancyjną „przedmiotu zamówienia” w języku polskim,

§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na sprzedany i dostarczony przedmiot umowy …………..
miesięcznej gwarancji, liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez
Zamawiającego.
3. W okresie gwarancji wszystkie wymagane przeglądy i naprawy przeprowadzane będą przez
serwis Wykonawcy i na jego koszt 2 razy w roku
4. Zasady przeglądu gwarancyjnego określone są w instrukcji obsługi i konserwacji „przedmiotu
zamówienia” oraz w książce gwarancyjnej lub innych dokumentach dotyczących „przedmiotu
zamówienia”.
5. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez uwag i
zastrzeżeń, tj. od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu właściwy zestaw urządzeń stanowiących integralną
część zamówienia pod nazwą Zakup wraz z dostawą aparatu USG dla poradni POZ w Gminnej
Przychodni Zdrowia w Andrespolu, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z
odnośnymi normami oraz spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, będącego
załącznikiem nr 1 do SIWZ.
§9
1. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy gwarancyjne „przedmiotu zamówienia”
oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzane będą w miejscu użytkowania
„przedmiotu zamówienia”, o którym mowa w § 1, przez serwis Wykonawcy i na jego koszt w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia
usterki.
2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia „przedmiotu zamówienia” do
naprawy do dnia usunięcia usterki.
3. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Strony dopuszczają zgłoszenie „przedmiotu zamówienia” do przeglądu lub naprawy w formie
faksu lub drogą mailową.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 1, to Zamawiający ma prawo
zlecić usunięcie wad „przedmiotu zamówienia” stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia „przedmiotu
zamówienia” w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w
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miejscu użytkowania „przedmiotu zamówienia”, przemieszczenia „przedmiotu zamówienia”
dokonane zostanie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Po okresie gwarancji serwis „przedmiotu zamówienia” będzie prowadzony przez Wykonawcę
na podstawie indywidualnych zleceń Użytkownika „przedmiotu zamówienia”.
8. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do „przedmiotu zamówienia”, o którym
mowa w § 1 na terenie kraju przez okres minimum 2 lat od daty zakończeniu „przedmiotu
zamówienia”.
9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu
zamówienia”, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 10
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy oraz w okresie gwarancji i
rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec
Zamawiającego, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki,
koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad
przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego
Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
§ 11
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zastosowanie
mieć będą kary umowne, bez względu na wysokość powstałej szkody i jej charakter oraz bez
względu na to czy szkoda zaistniała.
2. W wypadku, jeżeli szkoda powstała w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania przewyższającego ich wysokość na zasadach ogólnych.
Maksymalna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę w ramach niniejszej umowy
nie może przekroczyć 25% wartości umowy brutto.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i
przypadkach:
a) w przypadku nie wykonania dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 - w wysokości
0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rękojmi - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu na usunięcie
wad.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
winę ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy.
5. Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu „przedmiotu zamówienia a” przez Wykonawcę przekroczy 4
tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności dodatkowego
wzywania Wykonawcy do wykonania umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie
zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty,
w której opóźnienie w wydaniu „przedmiotu zamówienia” przekroczy 4 tygodnie.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
4

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
7. Wszelkie uchybienia powstałe z winy Wykonawcy mogące mieć negatywny wpływ na
przyznane Zamawiającemu dofinansowanie „przedmiotu zamówienia” w formie dotacji i jego
rozliczenie obciążać będą tego Wykonawcę do wysokości poniesionych przez Zamawiającego
szkód z tego powodu.
§ 12
1. Każda zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności. Ustalenia dokonywane pomiędzy stronami, nawet, jeśli są dokonywane w formie
pisemnej nie będą traktowane, jako zmiana umowy, jeżeli w ich treści nie zostanie
jednoznacznie stwierdzone, iż jest to aneks zmieniający umowę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
wypadku zmiany:
a. terminu realizacji przedmiotu umowy - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy (w szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji będzie
zmianą korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych
okoliczności o obiektywnym charakterze),
b. parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy z przyczyn
technicznych (w szczególności niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w
ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju /modelu/typu, a parametry te będą
nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie Wykonawcy,
c. wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT , z zastrzeżeniem, że cena netto „Przedmiotu
zamówienia” pozostanie bez zmian,
d. w przypadku gdy zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego
e. zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a lub lit. b zmiany umowy
będą dopuszczalne o ile nie ulegnie zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3
ust. 1.
4. Każda ewentualna zmiana umowy wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia przez
Zamawiającego zasadności jej wprowadzenia i nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
5. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa dokonać przelewu wierzytelności
przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na inną osobę, w tym prawa do
wynagrodzenia określonego w § 3.
§ 13
Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
§ 14
Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania drugiej strony o każdej
zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
§ 15
1. Wykonawca oświadcza, że podał dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy
wskazanych w umowie oraz przekazał tym osobom informacje, o których mowa w ust. 2.
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2. Zgodnie z art.13 ust. 1 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu, ul.
Rokicińska 125, 95-020 Andrespol.
2.2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora
można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres:
spzoz_andrespol@poczta.onet.pl
2.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c) oraz lit. f) RODO w
związku z realizacją umowy. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa
podpisania lub wykonania umowy.
2.4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z
realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem).
2.5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres
przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2.6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania i nie
przysługuje prawo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz
wniesienia sprzeciwu.
2.7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art.. 5 ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku zamówień realizowanych
w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2.8. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2.9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy a w
szczególności Kodeksu cywilnego.
§ 17
Każda ze stron ma prawo pisemnie wezwać drugą stronę do podjęcia negocjacji w celu należytego
wykonania umowy.
§ 18
Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch
egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

Wykonawca/Sprzedawca

Zamawiający/Kupujący
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