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Projekt

Umowa nr 3/2017
zawarta w dniu ...... ................................ ..r. w Komorowie pomiędzy:

Med & [ife Sp. z o. o., 05-806 Komorów, A]. Marii Dąbrowskią 45, N]P 534-10-47-376,
REGON O11722 ] 60, KRS 0000027473.
reprezentowaną przez:
Irenę Osiak -- Prezesa Zarządu
zwaną w dalszą części umowy ,,Zamawiającym",
a

reprezentowanym przez
zwaną w dalszą części umowy ,,Wykonawcą",
zwanych wspólnie ,,Stronami"
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu

o udzieleniezamówieniapublicznegopn. ,,Zakup elementów konstrukcyjnych aplikatora
leżanka i aplikatorów pierścieniowych", prowadzonymbez stosowana ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
- zgodnie z art. 4 pkt 8, została zawarta niniejsza umowa, zwana dalej ,,umową"

l

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia
do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia zwanego dalej ,,sprzętem", zgodnie

z ogłoszeniem o zamówieniu
w następujących ilościach:

stanowiącym załącznik do niniejsza

umowy,

1) obudowa aplikatora leżanka

a) etap1 2 szt.;
b) etap ll

l szt.;

c) etap111 2 szt.
2) karkas aplikatora pierścieniowego
a) etap l:
3 szt. (karkas 300 mm),

3 szt.(karkas400 mm),
2 szt.(karkas500 mm),
2 szt. (karkas 850 mm);

b) etapll:
l szt. (karkas 300 mm),
1 szt. (karkas 400 mm),
2 szt. (karkas 500 mm),
2 szt. (karkas 850 mm);
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c) etap lll:
2 szt. (karkas 300 mm),

2 szt.(karkas400mm),
2 szt. (karkas 500 mm),

l szt.(karkas850mm).

2.

Dostarczony przez Wykonawcę sposób wykonania zamówienia musi spełniać minimalne

wymagania postawione przez Zamawiającego w załączniku la do ogłoszenia,
w kolumnie ,,Minimalne wymagania Zamawiającego"

l
2.

3.
4.

dni
Dostarczenie przedmiotu umowy w ramach etapu ] nastąpi w temiinie do
od dnia podpisania umowy tl. do. .
Dostarczenie przedmiotu umowy w ramach etapu ll nastąpi w temlinie do 30.10.2017 r.
Realizacja zamówienia objętego etapem 111nastąpi do 30.04.2018 r.

Etap ll i 111obejmuje dostawę elementów z naniesionymi poprawkami i zmianami
(zgodnie z kartą zmian konstrukcynych).
Koszt dostarczeniasprzętu, w tym także koszty opakowania oraz ubezpieczenia,ponosi
Wykonawca.
Wykonawca nie zobowiązuje Zamawiającego do przechowywania oryginalnych

opakowań. W razie potrzeby transportu Wykonawca sam zabezpieczareklamowany
7
sprzęt

5.
6.

7.

Odbiór sprzętuzostaniepotwierdzony protokołem odbioru.
W przypadku odmowy dokonania odbioru sprzętu, a w szczególnościz powodu wad,
nie sporządzasię protokołu odbioru, a ZamawiającyprzekazujeWykonawcy podpisane
oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. Wadliwy sprzęt Wykonawca ma obowiązek
wymienić w terminie 7 dni od daty przekazaniaw/w oświadczenia.
W przypadku, gdy w trakcie użycia sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniemokaże się,
że nie spełnia on swold funkcji, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany
w terminie 10 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
$3

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenieza przedmiot umowy, szczegółowoopisany
w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik nr l do ninidszei umowy, w wysokości:

zł brutto,
w tym cena jednostkowa

a) aplikator leżanka

zł brutto;

b) karkas300mm

zł brutto;

c) karkas 400 mm

zł brutto;
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2.

3.

d) karkas 500 mm -

zł brutto;

e) karkas.850 mm

zł bmtto.

Zamawidący dokona zapłaty wynagrodzenia za dostarczony sprzęt przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawiono faktury na rachunek bankowy w niej wskazany.Za datę zapłaty uważa się
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Faktura/ faktury częściowe wystawiona/e będzie/będą po odbiorze technicznym sprzętu
na podstawie protokołu odbioru.

Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają co następuje:
1) Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) ijest zarąestrowany
w Trzecim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Radomiu NIP 534-10-47-376.

2) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
NIP ... ... ... ... ... ... ... .. i jest zarejestrowany w

$5

l

Strony ustal4ą następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy oraz sposób ich naliczania;
1) Wykonawca płaci kary umowne :

a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 3% ustalonego
wynagrodzeniabrutto za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 3%
ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu
terminu VWznaczonego na usunięcie wad,

20% wartości wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy;
2) Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanychz kar umownych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadachogólnych Kodeksu cywilnego;
3) Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowo za opóźnienie, w sytuacji
nieterminowego regulowania należności.
2.
Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, w przypadku gdy nastąpi opóźnienie
w dostarczeniu sprzętu dłuższe niż 15 dni od ustalonego w umowie temiinu,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżącychpo stronie Wykonawcy.
3. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, lub dalsze wykonywanie umowy jest bezcelowe, Zamawiający może
odstąpić od umowy w temlinie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenienależnez tytułu
wykonania części umowy.
c)
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l
2.

Wszelkie zmiany umow zmagają

formy pisemną pod rygorem nieważności

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowieńzawartą umowy.
Warunki ww. zmian:
1) zmiana temunu realizadi zamówienia ze względu na niemożliwą do przewidzenia
w momencie zawarcia umowy okoliczność prawną, ekonomiczną, za którą żadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialności;

2) zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu
zamowienia:

3) zmiany zakresu prac z uwzględnieniempotrzeb Zamawiającegooraz ze względu
na sytuacje, których Zamawiający nie mógł przewidzieć;
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwą do przewidzenia w chwili zawarcia

umowy konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna
3

dla realizacji zamówienia.
Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać korzystne
dla Zamawiającego aspekty wprowadzenia takie zmiany pod względem ekonomicznym
technicznym czy teź finansowym. Zamawiającemu po otrzymaniu propozycji przysługuje
14 - dniowy termin na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny
z odmową wprowadzenia zmian do umowy.

l
2.

W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Strony ustalają, iż sądemwłaściwym do spraw wynikających z ninidszd umowy będzie
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

$8
Umowę sporządzonow 2 jednobrzmiących egzemplarzach,po jednym dla każdą ze stron
Załączniki:
1. ogłoszenie;
2. Oferta Wykonawcy

W'YKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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