
Nr referencyjny: 1/ZO/2021                                                                                                  Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Projekt umowy 

Umowa nr ………….

zawarta w dniu  ……………..……. w Zielonej Górze pomiędzy:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ DIAGNOSTYK” Leszek Szyiński, Wojciech
Kwiecień, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra

REGON:971291474 NIP: 973-06-80-437

1. 
2.

a:

REGON: NIP:  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:
1. 
2.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego strony zawarły umowę o następującej 
treści:

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  zakup  mammografów  cyfrowych  realizowany  ze  środków  publicznych,
finansowanych  z  programu  „  Narodowa  Strategia  Onkologiczna”  zadanie  pn.  „Zakup  aparatury
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” wraz z dostawą i instalacją - 2 szt.
(fabrycznie nowych wyprodukowanych po 01.01.2021 roku),  szczegółowo określonych w formularzu  cenowo -
technicznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i będącym jej integralna częścią..

2. Wykonawca  oświadcza,  iż  dostarczona  aparatura  jest  fabrycznie  nowa,  kompletna,  wolna  od  wad,  o wysokim
standardzie pod względem jakości i funkcjonalności.

§ 2

1. Cena przedmiotu umowy ogółem wynosi: ……………..… PLN (słownie: ………………………………….) w tym:
a) cena zakupu mammografów cyfrowych wynosi brutto: …………………………zł
b) cena dostawy, zainstalowania sprzętu, uruchomienia, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie

obsługi sprzętu oraz inne koszty wynikające z umowy wynoszą brutto: .……………….. zł. 
2. Ustalona w ust. 1 cena zawiera podatek VAT. 
                                                                       

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) dostarczenia aparatu w terminie do 06.09.2021 r.,
b) zainstalowania aparatu w terminie do 30.09.2021 r.,
c) po  instalacji  wykonania  testów odbiorczych,  akceptacyjnych  i  specjalistycznych  oraz  uruchomienia  aparatu  i

przeszkolenia personelu w terminie do 30.09.2021 r.
d) demontażu i utylizacji posiadanych mammografów oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie

utylizacji w terminie do 30.10.2021 r.
2. Miejscem instalacji mammobusy Zamawiającego.
3. Potwierdzeniem zakupu aparatury jest protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Potwierdzeniem dostawy, instalacji, uruchomienia  mammografów oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi

jest protokół instalacji.
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§ 4

1. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zakup zgodnie
z § 2 ust. 1 pkt. a

2. Protokół  instalacji  stanowi  podstawę  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  za  dostawę,  instalację
i uruchomienie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. b. Warunkiem podpisania protokołu instalacji jest doręczenie dokumentów
potwierdzających wykonanie utylizacji zgodnie z § 3 ust. 1 pkt d.

3. Zapłata  należności  dokonywana będzie  w formie  polecenia  przelewu  na  podstawie  faktury  VAT na  rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Zapłata należności, o której mowa w § 2 ust. 1 nastąpi, w terminie 45 dni od daty otrzymania faktury VAT. 
5. Termin płatności  uważa się  za zachowany,  jeżeli  obciążenie  rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi  nie

później niż w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 4 .

§ 5

1. Termin gwarancji na przedmiot umowy wynosi: (min. 60 miesięcy)………………… i rozpoczyna bieg od dnia
uruchomienia aparatu i podpisania protokołu instalacji.

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do:
a) wykonywania wymaganych przez producenta okresowych przeglądów z testami bezpieczeństwa wraz z wymianą

niezbędnych zestawów części potrzebnych do ich wykonania,
b) naprawy i utrzymania w pełnej zdolności techniczno- eksploatacyjnej aparatury,
c) aktualizacji oprogramowania.

3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy i będącym jej integralna
częścią.

                                     
§ 6

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  określone  procentowo  w stosunku do  wartości  przedmiotu
umowy, podanej w § 2 ust.1 w następujących przypadkach:

a) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki;
b) zwłoki w instalacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki;

2. W razie wyrządzenia Zamawiającemu szkody z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym
doprowadzenia do utraty przez Zamawiającego dotacji, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania,
o ile wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne określone w ust. 1.

§ 7

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
a w zakresie przez nią nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo i miejscowo
dla Zamawiającego sąd powszechny.

3. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  jeden  egzemplarz  otrzymuje
Wykonawca, i jeden egzemplarz Zamawiający.

 Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A  

                              

2


