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Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr …/MCS/…/18
(wzór umowy)
zawarta w dniu .............................................. r. w Warszawie pomiędzy:
„Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Zjazd 1,
00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000338846, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6 606 000, 00 zł
i numerze NIP 5252465327, REGON 142049482, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym
przez:
……………………………………………….. oraz ……………………………………….. .
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………………… z siedzibą, przy ulicy …………………, 00-000 ……………… wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....…………………..
…..
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: …………….., NIP : …………… REGON: ………., zwanym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :
•

…………………………………………………….

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do
Gospodarczej)

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

(imię i nazwisko ) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
……………………………… w ………………………,
ul. …………….., wpisanym do Centralnej
Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem ..............., NIP: ……………, REGON:
…………….., zwanym dalej „Wykonawcą”
Zwanych dalej łącznie „Stronami”
w wyniku rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” zawarto umowę następującej treści (dalej: „Umowa”)

§1
ZAKRES
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
…………………………………………. (część nr …………. ) zwanych dalej urządzeniami
stomatologicznymi, w ilościach określonych w ofercie (Tabeli asortymentowo-cenowej nr ………)
Wykonawcy z dnia ……………………. stanowiącej załącznik nr ……… do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wprowadzony do obrotu
i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych oraz posiada aktualne dokumenty potwierdzające oświadczenie.
3. Dostarczane urządzenia stomatologiczne, o których mowa w ust. 1 są fabrycznie nowe, wolne od
wad, dostarczane jest w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadają
oznakowanie znakiem CE, instrukcje użytkowania w języku polskim.

1

ZP/09/19

§2
TERMIN REALIZACJI
Strony wspólnie postanawiają, że Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do … dni od
daty podpisania Umowy.
§3
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy
cenę
brutto
w
wysokości:
……………
zł
(słownie:
………………………………………….).

2.

Wynagrodzenie podane w ust 1. jest zgodne ze złożoną ofertą i zawiera wszystkie koszty
związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, a w szczególności transport
zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt
załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp.

3.

Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany
przez osoby wskazane w § 7 ust. 1 - 4 bez uwag.

4.

Zapłata należności za realizację odebranej części przedmiotu umowy, stosownie do podpisanego
protokołu odbioru następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury za odebraną
część przedmiotu umowy.

5.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną
kwotą.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, wynikającej z nn. Umowy bez zgody
Zamawiającego.

6.

§4
WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy ilości określone w ofercie na własny koszt i ryzyko, do Magazynu
„Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 znajdującego się
w pomieszczeniu 329 na III piętrze.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 3 dni przed planowanym terminem dostawy.
3. Potwierdzeniem dostaw będzie podpisany bez zastrzeżeń przez osoby wskazane w § 7 ust. 1 - 4
protokół odbioru wg wzoru Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przekazać do Zamawiającego instrukcje
użytkowania, sterylizacji i konserwacji w języku polskim na dostarczony przedmiot umowy.
5. Podpisany bez zastrzeżeń Zamawiającego protokół odbioru potwierdza fakt należytego wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz stanowi podstawę do
zapłaty ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
6. W przypadku podpisania protokołu odbioru z uwagami przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni od podpisania tego protokołu, dostarczyć urządzenia
stomatologiczne wolne od wad.
7. Za datę odbioru uważa się datę odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad, co potwierdzone
zostanie podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Uchybienie przez Wykonawcę terminowi
w usunięciu nieprawidłowości uznaje się, jako nienależyte wykonanie Umowy.

2

ZP/09/19

§5
WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca udziela na urządzenia stomatologiczne będące przedmiotem umowy, gwarancji na
okres …… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń:
1) gwarancja obejmuje wszelkiego rodzaju niesprawności i niewłaściwe działanie urządzeń
stomatologicznych
2) w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia awarii urządzeń
stomatologicznych, do:
a) naprawy w terminie do …… dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii lub
b) wymiany na nowy, o takich samych parametrach lub lepszych, gdy po raz ……….. ulegnie
awarii w wyniku właściwego użytkowania. W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż …
dni kalendarzowych, Wykonawca może wstawić urządzenia zastępcze, wówczas nie
nalicza się kar, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3.
c) wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, instalacji i uruchomienia, zapasowych
elementów, wszelkich części urządzeń stomatologicznych ponosi Wykonawca,
d) awarie będą zgłaszane Wykonawcy: telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną na adres
mailowy Wykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 6 Umowy,
e) w przypadku naprawy urządzeń stomatologicznych okres gwarancyjny zostanie przedłużony
o czas wykonywania naprawy, natomiast w przypadku dokonania jego wymiany o pełny
okres gwarancji.
f)

Wykonawca zapewni pełny bezpłatny serwis na terenie Polski w okresie gwarancji, który
będzie obejmować koszty robocizny oraz wszystkich zużytych materiałów,
części urządzeń stomatologicznych, jak również ich transportu.

g) jeżeli producent urządzeń stomatologicznych w udzielonej gwarancji zastrzegł przeglądy
techniczne, to w okresie gwarancyjnym Wykonawca przeprowadzi je na własny koszt.
2. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności podmiotowi trzeciemu
a kosztami obciąży Wykonawcę. Powyższe nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
§6
KARY UMOWNE
1. Za nienależyte wykonanie Umowy Zamawiający
umowne w następujących wypadkach i w wysokości:

może

naliczyć

Wykonawcy

kary

1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 Umowy
w wysokości 0,5% wartości brutto urządzeń niedostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad, których dotyczyły zastrzeżenia stwierdzone podczas odbioru
przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 6 w wysokości 0,5% wartości
brutto urządzeń, których zwłoka dotyczy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) za każde opóźnienie w okresie gwarancji w usunięciu awarii/usterek, o których mowa w § 5
ust.1 pkt 2 lit. a i b Umowy, w wysokości 0,5% ceny brutto urządzenia, którego opóźnienie
dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – 10% wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
5) Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust 1 pkt 1, 2 i 3 nie może
przekroczyć 35% wartości unitu określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, którego dotyczą kary.
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2. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z faktur, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
4. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu.
§7
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do kontaktów z Wykonawcą, wyznaczona/-e została/-y następująca/-y osoba/-y ze strony
Zamawiającego
………………………………………………………………………………………………………….
Do obowiązków osoby/osób wskazanej/ych powyżej należy w szczególności:
1) stałe nadzorowanie wykonywania Umowy,
2) dokonywania z drugą Stroną bieżących ustaleń dotyczących wykonywania Umowy,
3) przekazywanie informacji niezbędnych dla właściwego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy i w zakresie w niej określonym,
4) zgłaszanie Wykonawcy uwag dotyczących wykonywania Umowy, w tym w procesie
dokonywania odbioru przedmiotu umowy,
5)

podpisywanie protokołów odbioru.

2. Do kontaktów z Zamawiającym, wyznaczona/-e została/-y następująca/-e osoba/-y ze strony
Wykonawcy:
………………………….,tel…………….e-mail……………………..
Do obowiązków osoby/osób wskazanej/-ych powyżej należy w szczególności:
1) stałe nadzorowanie wykonywania Umowy,
2) dokonywanie z drugą Stroną bieżących ustaleń dotyczących wykonywania Umowy,
3) zgłaszanie Zamawiającemu uwag dotyczących wykonywania Umowy.
4)

podpisywanie protokołów odbioru.

3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:
……………………………………………………………………………
4. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………………………………………………..
5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 - 4 nie stanowi zmiany Umowy. Strona dokonująca zmiany jest
obowiązana uprzednio powiadomić o niej drugą Stronę, niezwłocznie, w formie pisemnej.
6. Strony ustalają następujące formy zgłoszenia awarii/usterki do Wykonawcy:



Faksem na numer: ………..…………………………….. lub pocztą elektroniczną na adres
email: …………………………………….. ,
Telefonicznie na numer: ……………………………………..

7. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z chwilą zgłoszenia go do Wykonawcy w jeden ze wskazanych
powyżej sposobów.
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§8
ZMIANY W UMOWIE
1. Strony, na podstawie przepisu art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana Umowy może
nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tj. w formie aneksu do
Umowy oraz według zasad i na warunkach określonych poniżej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających Umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.);
3) nastąpiła zmiana nazwy handlowej;
3. W celu dokonania zmian postanowień Umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona
pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków Umowy wraz z ich uzasadnieniem
i udokumentowaniem.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
7. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, jeśli Wykonawca naruszy jej istotne warunki,
wykonuje dostawę wadliwie, nieterminowo, w szczególności przekroczy termin wykonania
zamówienia o 10 dni. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 30 dni od zaistnienia podstaw do
tego.
8.

Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

9.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:
a. ustawy Pzp,
b. Kodeksu cywilnego,
c. inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu.
W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania pisma
kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
4. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw
patentowych w przedmiocie Umowy odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca i zwróci
Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób
trzecich.
5. Strony zobowiązują się do przestrzegania „Polityki prywatności”, która jest dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego – www.mcs-przychodnia.pl
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące
przedmiotu Umowy.
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7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki :
Nr 1 – kopia/e załącznika/ów nr …….wybranego Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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