Załącznik nr 3 do SIWZ
SPZOZ/P.N./36/2010
UMOWA (WZÓR)
DLA ZADANIA I - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM, PRZESZKOLENIEM PERSONELU
MEDYCZNEGO SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI W OBSŁUDZE DOSTARCZONEGO SPRZĘTU
MEDYCZNEGO
Umowa zawarta w Tomaszowie Lubelskim w dniu ....................... pomiędzy: Samodzielnym
Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1, NIP 92116-45-721, REGON 000304444 zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa
Dyrektor SPZOZ lek. med. Andrzej Kaczor
a:
.....................................................................................................................................................
................................ zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:
1................................................................
2................................................................
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr SPZOZ/P.N./36/2010 i wyboru Wykonawcy.
§1
1.

2.

3.
4.

Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem, przeszkoleniem personelu medycznego
SPZOZ Tomaszów Lubelski w obsłudze dostarczonego sprzętu medycznego, zgodnie ze złożoną
ofertą przetargową Wykonawcy z dnia ______________.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt medyczny wymieniony w SIWZ
oraz ofercie przetargowej Wykonawcy.
Ponadto, zobowiązuje się zapewnić transport i montaż aparatury oraz szkolenie personelu
medycznego Zamawiającego za cenę wynikającą ze złożonej oferty w przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym tj.

netto _______ PLN (słownie: _________________________________________________)

brutto _______ PLN (słownie: _________________________________________________)
Sprzęt medyczny zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że oferowana aparatura jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego,
posiada świadectwa rejestracji, dopuszczenia do obrotu i spełnia normy wymagane przepisami
prawa polskiego.
§2

1.

2.

3.
4.

Strony ustalają, że realizacja przedmiotu zamówienia tj. dostawa wraz z montażem,
przeszkoleniem personelu medycznego SPZOZ Tomaszów Lubelski w obsłudze dostarczonego
sprzętu medycznego nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia ______________. (to jest nie
później niż do ośmiu tygodni licząc od daty podpisania umowy).
Wykonawca w uzgodnieniu z dostawcą 4 licencji na podłączenie urządzeń generujących obraz
(DICOM Nodes) wskazanym przez Zamawiającego dokona ucyfrowienienia dostarczonych trzech
aparatów USG z funkcja Color Doppler i jednego echokardiografu z opcją badania
przezprzełykowego
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wraz z aparaturą instrukcji obsługi
sporządzonej w języku polskim.
Wykonawca dokona montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
i sporządzi protokoły uruchomienia.
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§3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na każdą jednostkę sprzętu medycznego na okres
______________ liczonych od dnia uruchomienia.
Wykonawca dołączy do sprzętu medycznego karty gwarancyjne.
Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Zgłoszenie awarii bądź
usterki nastąpi telefonicznie lub faxem.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny aparatury oraz usunąć uszkodzenie w
czasie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu, że czas oczekiwania na reakcję serwisu będzie nie dłuższy
niż 24 godziny.
Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym
odnotowane zostaną przez serwis Wykonawcy w kartach gwarancyjnych.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany aparatury na fabrycznie nową w sytuacji gdy
nastąpi trzykrotne uszkodzenie urządzenia w okresie gwarancyjnym. Wymiana nastąpi nie później
niż w terminie 14 dni od daty stwierdzenia ostatniego uszkodzenia.
§4

Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny.
§5
1.

2.

Wykonawca zorganizuje na swój koszt szkolenia personelu Zamawiającego w wymiarze
niezbędnym do zapewnienia płynności wykonywania badań oraz jakości właściwej dla tego
rodzaju działalności.
Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.
§6

1.

2.
3.

Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie
nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest
data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.
§7

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary
umowne.
1. Wykonawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:
a) 10 % wartości zamówienia gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.
b) 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie
dostawy.
2. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego
zapłaty odsetek ustawowych.
§8
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto określonego w § 1 ust.2 umowy, tj. w kwocie _________ PLN (słownie
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2.

3.

4.

5.

brutto: _________________________ PLN). Zabezpieczenie zostało wniesione przez
Wykonawcę przed zawarciem umowy w formie _________________________________.
Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia
Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne.
Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w kwocie _________ PLN (słownie brutto:
_________________________ PLN), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, z
zastrzeżeniem uznania przez Zamawiającego, że umowa została wykonana należycie.
Kwota w wysokości _________ PLN (słownie brutto: _________________________ PLN),
stanowiąca 30% zabezpieczenia, pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
§9

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 11
Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
§ 12
Dokumenty przetargowe - specyfikacja i oferta Wykonawcy stanowią integralną całość umowy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do SIWZ
SPZOZ/P.N./36/2010
UMOWA (WZÓR)
DLA ZADANIA II – DOSTAWA LICENCJI DO UCYFROWIENIA APARATÓW USG
I ELEKTROKARDIOGRAFU
Umowa zawarta w Tomaszowie Lubelskim w dniu ....................... pomiędzy: Samodzielnym
Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1, NIP 92116-45-721, REGON 000304444 zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa
Dyrektor SPZOZ lek. med. Andrzej Kaczor
a:
.....................................................................................................................................................
................................ zwaną/nym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:
1................................................................
2................................................................
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr SPZOZ/P.N./36/2010 i wyboru Wykonawcy.
§1
1.

2.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa licencji tj. ucyfrowienie trzech aparatów USG z
funkcja Color Doppler i jednego echokardiografu z opcją badania przezprzełykowego.
Ucyfrowienie obejmuje rozbudowę funkcjonalności istniejącego systemy RIS-PACS wraz z
nadzorem/gwarancją dla systemu RIS-PACS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty
jest w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.
§2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dostawa 4 licencji na podłączenie urządzeń generujących obraz (DICOM Nodes), wraz z
niezbędnymi pracami wdrożeniowymi i konfiguracyjnymi.
Rozbudowa licencyjna istniejącego systemu PACS-Nutrino firmy Softmed do obsługi 8TB
(przestrzeni archiwalnej), wraz z niezbędnymi pracami wdrożeniowymi i konfiguracyjnymi.
Rozbudowa licencyjna prze dostawę 4 licencji systemu RIS-Orion firmy Softmed, wraz z
niezbędnymi pracami wdrożeniowymi i konfiguracyjnymi.
Przeszkolenie 2 administratorów oraz 10 użytkowników z obsługi dostarczonego oprogramowania
medycznego.
Kompleksowe przeszkolenie 1 administratora z zakresu obsługi/administracji oprogramowania.
Wdrożenie oprogramowania.
Pełen dostęp administracyjny do serwerów/oprogramowania oraz wszystkich aplikacji dla
administratora.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy pogwarancyjnej na nadzór autorski
oprogramowania.
§3

1.
2.

Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie objęte niniejszą umową spełnia wszystkie
wymagania określone przez Zamawiającego, co potwierdzają załączniki do umowy (SIWZ i oferta
Wykonawcy).
Wykonawca zapozna personel Zamawiającego z prawidłową eksploatacją oprogramowania
(przeprowadzi konieczne szkolenia personelu).
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§4
5.

6.

1.

2.

Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy (instalacja, wdrożenie, integracja, szkolenia)
nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia ______________ (to jest nie później niż do ośmiu
tygodni licząc od daty podpisania umowy).
Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron protokołu końcowego.
§5
Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji
niniejszej umowy są:
a) p. …………………………………, tel/fax. ……………………………….., e-mail …………………...
b) p …………………………………., tel/fax. ……………………………….., e-mail …………………...
Przedstawicielem(lami) Wykonawcy uprawnionym(nymi) do kontaktów z Zamawiającym w trakcie
realizacji niniejszej umowy są:
a) p. …………………………………., tel/fax. ……………………………….., e-mail …………………...
b) p ………………………………….., tel/fax. ……………………………….., e-mail …………………...
§6

1.

2.
3.

4.

Za zrealizowany przedmiot umowy określony w §1, §2, §3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości:

netto ............... PLN (słownie: ……………………………………………………………………………………)

brutto ………….… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………..)
Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wynika z oferty Wykonawcy z dnia
…………., stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące wartości samego przedmiotu
umowy, dostawy, robocizny, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT, szkolenia
pracowników Zamawiającego, cła, podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania
stosownych zezwoleń.
Podstawą do wystawienia faktury będzie zrealizowanie całego przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokołem końcowym, o którym mowa w § 8 ust. 1.
§7

1. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie
nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest
data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.
§8
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w chwili sporządzenia protokołu odbioru końcowego,
podpisanego przez obie Strony. Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z
zamówieniem Zamawiającego.
2. Wraz z dostarczonym towarem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim,
b) specyfikacje katalogowe (handlowe),
c) kopię dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) w
języku polskim dopuszczających produkty do obrotu i do używania wydanych przez podmioty
upoważnione do wydawania (deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa
dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania).
d) licencje na oprogramowanie.
1.
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3.

4.
5.

6.
7.

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminach dostawy, instalacji,
wdrożenia, integracji zamówionego systemu z istniejącym HISem oraz szkolenia, z 4 dniowym
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem każdej z tych czynności.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru obarczonego wadą istotną i
uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne, w tym również
za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub
przemysłowej (praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw
rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem
produktów do obrotu na terytorium RP.
W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych produktów,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany produktu (części lub
całości) na nowy, wolny od wad.
§9

1.

2.
3.

4.
5.

W przypadku opóźnienia w dostawie, instalacji, wdrożeniu oraz integracji zamówionego systemu z
istniejącym HISem, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto
za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku
odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku zwłoki w dostawie, wdrożeniu i integracji zamówionego systemu z istniejącym
HISem, powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonania.
Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego
zapłaty odsetek ustawowych.
§ 10

6. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto określonego w § 6 ust.1 umowy, tj. w kwocie …………… PLN (słownie brutto:
.................................................. PLN). Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę
przed zawarciem umowy w formie ……………………………………………….…..……….
7. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia
Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne.
8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w kwocie ……….......PLN (słownie brutto:
............................. PLN), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem
uznania przez Zamawiającego, że umowa została wykonana należycie.
9. Kwota w wysokości …………. PLN (słownie brutto: ...............................................................
PLN), stanowiąca 30% zabezpieczenia, pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
10. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
§ 11
1.
2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
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3.
4.
5.

Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki zawierające szczegółowy opis przedmiotu
umowy tj. SIWZ i oferta Wykonawcy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

