Załącznik nr 5 projekt umowy
UMOWA 1/2017/GŁOWICA
zawarta dnia ……………. r. pomiędzy:
MEDINET Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000359965, REGON: 531611681, NIP: 7542635951
reprezentowaną przez:
Romualda Cichonia- Prezesa Zarządu
zwana dalej Kupującym

a………………….
zwaną dalej Sprzedawcą,
o o następującej treści:
§1
1. Umowa jest zawierana w rezultacie dokonania przez Kupującego wyboru oferty w trybie zapytania
ofertowego nr 1/2017/GŁOWICA
2.Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup 2 sztuk głowic ultrasonografii epiaortalnej do badania
echokardiograficznego zgodnie z załącznikiem nr 1 (dalej zwanej sprzętem) realizowany w ramach
zadania pn: „Wyposażenie/doposażenie w dwie głowicę ultrasonografii epiaortalnej do badania
echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan oddziałów kardiochirurgii w roku 2017 w ramach
programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i leczenia Chorób Układu SercowoNaczyniowego POLCARD na lata 2017-2020.
3. Przedmiot umowy odpowiada parametrom technicznym wymienionym w załączniku nr 1. do
niniejszej umowy.
§2
1. Cena sprzedaży łączna (2szt.) wynosi: ……………………….
…………………………………………………………………………………..... )
2. Cena sprzedaży nie obejmuje:
a. kosztów dostawy oraz zainstalowania sprzętu,
b. kosztów serwisowania sprzętu i aktualizacji jego oprogramowania
c. kosztów przeszkolenia personelu Sprzedawcy w zakresie obsługi sprzętu
d. innych kosztów niezwiązanych z wartością sprzedawanego sprzętu
§3

zł

brutto

(słownie:

1. Sprzedawca wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od zawarcia
niniejszej umowy dokonując jednocześnie jego instalacji.
2. Wraz ze sprzętem Sprzedający dostarczy Kupującemu wszelkie niezbędne atesty, instrukcje,
certyfikaty.
3. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
umowy. Warunkiem odbioru sprzętu jest jego uruchomienie i stwierdzenie prawidłowości działania.
4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia sprzętu.
§4
1. Sprzedawca zobowiązany jest wystawić Kupującemu fakturę na podstawie podpisanego przez
strony protokołu zdawczo-odbiorczego
2. Kupujący dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 7 dni od otrzymania faktury, nie później niż do
29 grudnia 2017 r.
§5
1. Na przedmiot umowy Sprzedawca daje gwarancję na okres 24 miesięcy licząc od momentu
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. W ramach gwarancji, Sprzedawca obowiązany jest do dokonywania napraw sprzętu. Czas reakcji
na zgłoszenie awarii – do 24 godzin (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania
napraw maks. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Kupującego awarii poprzez infolinię, faksem
lub mailem. Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do
piątku godz. 8.00 – 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 2 Kupujący ma prawo, po
wcześniejszym zawiadomieniu Sprzedawcy, usunąć wady lub usterki we własnym zakresie (również
za pośrednictwem osób trzecich) na koszt i ryzyko Sprzedawcy.
4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji za sprzęt obejmuje tylko wady/awarie powstałe
z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie , w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne
lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
a) eksploatacji sprzętu przez Kupującego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się
Kupującego do instrukcji jego obsługi , mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących
po stronie Kupującego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Kupującego
lub inne nieuprawnione osoby);

§6

1. Sprzedawca zobowiązuje się na swój wyłączny koszt:
- dostarczyć do siedziby Kupującego sprzęt ,

- dokonać jego instalacji,
- serwisować sprzęt w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta, w tym dokonywać
aktualizacji jego oprogramowania.
- przeszkolić - w dacie dostawy sprzętu, a gdyby to z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie
było możliwe, w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu - personel Kupującego w zakresie jego
obsługi .
2. Sprzedawca oświadcza, że koszty, o których mowa w ust. 1 nie zostały wliczone w cenę sprzedaży
sprzętu.
§7
1. Ustala się następujące kary umowne:
a) w przypadku zwłoki Sprzedawcy w realizacji przedmiotu umowy (zwłoka w dostawie, zwłoka w
przeszkoleniu personelu) Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości po
0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
b) Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności
leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 20 % wartości brutto umowy;
c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek, a także za zwłokę w reakcji w okresie gwarancji 0,1 %
wartości brutto umowy.
2. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
3. Kupujący może odstąpić od umowy w części lub w całości jeżeli Sprzedawca opóźni się z realizacją
umowy o co najmniej 3 dni.
4. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z jakimkolwiek warunkiem umowy,
Kupujący może wezwać Sprzedawcę do usunięcia powstałej niezgodności, wyznaczając mu w tym
celu dodatkowy min. 3-dniowy termin. Nieusunięcie niezgodności skutkuje możliwością uznania przez
Kupującego, ze umowa nie została wykonana.
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy .
§8
1. Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Kupującego będzie sprawowała Anna Farmas
2.
Odpowiedzialnym
za
realizację
zamówienia
ze
strony
...........................................................................................................................

Sprzedawcy

będzie

§9
1. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:
1) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na przedmiot i warunki Umowy w
zakresie niezbędnym do dostosowania warunków umowy do zmienionych przepisów prawa:
możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Kupującego rozwiązań technicznych od
istniejących w chwili składania oferty lub podpisania Umowy, o ile nie zwiększy to ceny sprzedaży
Przedmiot umowy będzie dostarczony za uprzednią pisemną zgodą Kupującego, po cenie określonej
w niniejszej umowie bądź niższej.

2) niezawinione przez Sprzedawcę niemożność lub utrudnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy
wskazanego w ofercie Sprzedawcy, zgodnie z załącznikiem nr4 do Umowy, dopuszcza się wtedy
możliwość zastąpienia go modelem nowszym o parametrach co najmniej takich jak urządzenie z
oferty, za cenę taką samą lub niższą. Kupujący ma prawo do decyzji czy wyrazi zgodę na inne
urządzenie;
3) zmiana polityki cenowej przez producenta przedmiotu umowy lub Sprzedawcę -dopuszcza się
możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy;
4) Dopuszcza się zmianę wartości umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w
drodze aneksu do umowy.
2. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.
§ 10
W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie właściwym
miejscowo siedzibie Kupującego.
§ 12
Niniejsza umowa sporządzona została dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Sprzedawca:
…………………………………..

Kupujący:
…………………………………………….

