Załącznik nr 4 - wzór umowy
UMOWA Nr …………………
Umowa zawarta w dniu ........................ r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV270-…-SS/19, na świadczenie stałej obsługi serwisowej oraz napraw sprzętu medycznego
pomiędzy:
Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań
NIP: 781-16-19-837
REGON: 000 31 33 25
reprezentowanym przez:
Dyrektora – lek. med. Elżbietę Wrzesińską - Żak
Głównego Księgowego – mgr Ewę Kurkowiak
zwanym w dalszej części umowy: Zamawiającym
a

NIP:
REGON:
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej części umowy: Wykonawcą
na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawarto umowę następującej
treści.
§1
Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz
Zamawiającego usług serwisowych aparatów, których lista stanowi Załącznik nr 1 do umowy, przez cały okres
obowiązywania umowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, zwane dalej przedmiotem Umowy.
2. W ramach prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) utrzymania aparatów w stanie pełnej sprawności technicznej zgodnie ze specyfikacją producenta,
b) udostępnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy, zgodnie z warunkami umowy,
c) wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta,
d) wykonywania napraw urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu
oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta,
e) cyklicznym, minimum raz na rok w siedzibie Wykonawcy serwisu lub w siedzibie Zamawiającego, szkoleniu
personelu medycznego lub technicznego w zakresie prawidłowej obsługi aparatów objętych przedmiotem umowy.
3.
Usługa świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu ul. Mickiewicza
2.
4.
Złożona przez Wykonawcę oferta z dnia .......................... r. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) stanowią integralną część umowy.
5.
Wykonawca oświadcza, że prowadzi serwis aparatów objętych niniejszą umową. Wszystkie czynności związane z
utrzymaniem aparatów będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych i części.
6.
Wykonawca w ramach prowadzenia przeglądów okresowych, zobowiązuje się do przygotowania bieżących zaleceń
eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatów oraz ich dalszym użytkowaniem.
7.
Zamawiający jest zobowiązany do posiadania paszportów technicznych wszystkich aparatów objętych niniejszą
umową. Zamawiający ma obowiązek udostępnić Wykonawcy paszporty techniczne, w celu realizacji przedmiotu
umowy.
8.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania szczegółowych wpisów do paszportów technicznych aparatów
wynikających z zaleceń producenta, harmonogramu przeglądów oraz związanych z bieżącym stanem technicznym
urządzeń.
9.
Na czas przeglądu Zamawiający jest zobowiązany udostępnić urządzenie pracownikowi Wykonawcy oraz zapewnić
pomieszczenie, w którym przegląd może być wykonany w sposób bezpieczny i zgodny ze standardami
higienicznymi.
1.

10.

Wykonawca przedstawi w dniu podpisywania umowy wykaz wszystkich przeglądów okresowych dla poszczególnych
aparatów oraz harmonogram ich wykonania, w formie załącznika do umowy.

§2
O każdym wypadku wadliwej pracy aparatów, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub faxu.
2. Do zgłaszania Wykonawcy wadliwej pracy aparatów Zamawiający upoważnia:
..................................................... e-mail: …………………………………………………
3. Wykonawca oświadcza, że zgłoszenia wadliwej pracy aparatów winny być dokonywane na następujący adres e-mail:
………………………………………………………….
lub
następujący
numer
faksu:
…………………………………………………….
4. Ze strony Wykonawcy za kontakt z Zamawiającym i koordynację działań serwisowych odpowiedzialni są :
- ...................................................
5. Wykonawca przystąpi do usuwania wadliwej pracy urządzenia wymienionego w Załączniku nr 1 w terminie do 48
godzin od chwili otrzymania zgłoszenia uszkodzonego urządzenia (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od
Zamawiającego.
7. Na czas wszystkich napraw i przeglądów aparatów wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy wykonywanych w
siedzibie Wykonawcy, Zamawiający otrzyma nieodpłatnie urządzenie zastępcze. Urządzenie zastępcze będzie
udostępnione Zamawiającemu do bezpłatnego używania, każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego.
Zamawiający zwróci Wykonawcy urządzenie zastępcze do 3 dni roboczych od daty otrzymania naprawionego aparatu.
1.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

§3
Wykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby, wykonujące w zakresie realizacji zamówienia czynności
wynikające z zakresu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1.
Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wskazanych w ust. 1. Wykonawca Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.
Nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w ust. 2, niezłożenie wyjaśnień, o których mowa w ust 5 lit. b lub
odmowa Wykonawcy przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie
obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także Podwykonawcy. Zapisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

§4
Wartość umowy wynosi: netto ............................. zł, (słownie: ................................................................................... zł)
stawka podatku VAT …… %, co stanowi równowartość kwoty ………….. zł, (słownie: ………….. zł), brutto
............................ zł, (słownie: ........................................................................................................ zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszt:
a. planowych przeglądów, okresowych konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta aparatury dla urządzeń
wymienionych w Załączniku 1 do niniejszej umowy,
b. napraw aparatów objętych umową przy użyciu oryginalnych części zamiennych,
c. części zamiennych.
Harmonogram przeglądów i okresowych konserwacji zgodnych z zaleceniami producenta sporządzi Wykonawca i
dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
3. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na koniec każdego
miesiąca kalendarzowego trwania umowy w wysokości 1/24 wartości umowy brutto, o której mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie do 30 dni
od daty doręczenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę, na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
1.

7.

W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2016 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z
2016 roku poz. 684 z późn. zm.).

§5
Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie ilości urządzeń objętych usługą serwisową w trakcie trwania umowy
poprzez włączenie lub wyłączenie ilości aparatów w ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy, co zostanie potwierdzone stosownym aneksem do umowy.
§6
1. Wykonawca udziela 6 miesięcy gwarancji należytego wykonania umowy, przez co należy rozumieć gwarancję na
wykonane czynności.
2. Na części zamienne obowiązuje gwarancja zgodna z gwarancją udzieloną przez producenta.
3. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady wynikające z nienależytego wykonania naprawy w
terminie 4 dni roboczych lub dostarczyć urządzenie zastępcze bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia.
4. W przypadku nie usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji, w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu
oraz w każdym przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii w ciągu 24 godzin od momentu
zgłoszenia Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w wysokości 150 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych,
00/100) za każdy dzień niesprawności aparatury powyżej deklarowanego terminu usunięcia wady sprzętu, o którym
mowa w § 2 ust.6 niniejszej umowy.
5. Kary umowne Zamawiający może potrącać z należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

1.

§7
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili; w szczególności, w
przypadkach:
a) w trybie określonym w art. 145 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) w przypadku nieterminowo lub wadliwie realizowanej usługi,

§8
Umowa zawarta zostaje na okres 24 miesięcy począwszy od dnia jej podpisania przez każdą ze stron.

1.
2.

§ 10
Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

§ 11
W razie wystąpienia istotnej 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego
jedynie wynagrodzenia należnego my z tytułu wykonanej już części umowy.
§ 12
Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

