po modyfikacji z dnia 25.11.2019 r. - druga modyfikacja
zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym
WZÓR
Umowa
zawarta w dniu ____ grudnia 2019 roku w Lubaniu
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Zakup dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego oraz dźwigu
osobowego w systemie ratalnym ZP/17/2019, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)
pomiędzy:
NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Łużyckie Centrum Medyczne w
Lubaniu Sp. z o.o., 59-800 Lubań, ul. Zawidowska 4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000182455, NIP 613-148-05-64, Regon 231190020, Wysokość kapitału zakładowego
9 808 000,00 zł, nr konta bankowego 57 1440 1101 0000 0000 0783 9804
reprezentowaną przez:
- Krzysztofa Konopkę - Prezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym,
a
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

reprezentowaną przez:
- ____________________________________
zwaną dalej Wykonawcą,
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa (zakup wraz z finansowaniem w systemie ratalnym) przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego oraz dźwigu
osobowego zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
Dostawa nastąpi na warunkach określonych w Załączniku Nr 8 do SIWZ stanowiącego Załącznik
Nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności sprzętu wskazanego w
ust. 1 na warunkach określonych w Umowie.
3. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się również do:
1) przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych dźwigów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października
2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2018.2176 z dnia 2018.11.21) oraz
instrukcją konserwacji,
2) wykonywania serwisu gwarancyjnego,
3) utrzymywania całodobowego pogotowia dźwigowego 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
w zakresie awaryjnego uwalniania osób,
4) usuwania usterek opisanych w § 4 ust 4 Umowy .
4. Wartość, za jaką nastąpi dostawa przedmiotu zamówienia wraz z finansowaniem określa się na:
kwotę:
netto: ____________ PLN słownie złotych: ______________________________________
kwotę brutto: ___________ PLN słownie złotych: ______________________________________
w tym należny podatek VAT w kwocie _________ PLN słownie złotych: _____________________
w tym koszt finansowania w wysokości: ________________PLN brutto, słownie
złotych:______
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5. Wykonawca gwarantuje dostawę Przedmiotu Umowy fabrycznie nowego, wyprodukowanego w
2019 r.
6. Cena, o której mowa w ustępie 3, obejmuje koszty dostawy dźwigów, koszty transportu-przesyłki
(wraz z ubezpieczeniem), rozładunku przedmiotu umowy, instalacji, przeszkolenia personelu
Zamawiającego w zakresie obsługi Przedmiotu Umowy, koszty konserwacji i serwisu
gwarancyjnego, koszty przeglądów konserwacyjnych, koszty utrzymywania całodobowego
pogotowia dźwigowego, koszty usuwania usterek, koszty dostawy wynikające z obowiązków
Wykonawcy opisanych w Załączniku Nr 8 do SIWZ, opłat celnych, koszty podatku VAT, a także
uwzględnia ponoszone przez Wykonawcę koszty, wynikające z określonego w § 3 ust 1 Umowy
sposobu zapłaty tej.

§ 2.
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Nie później
niż w 20 tygodniu trwania umowy nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
Przedmiot Umowy zostanie przez Wykonawcę dostarczony do siedziby Zamawiającego, na własny
koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Odbiór Przedmiotu Umowy, nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie obustronnie
podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, sporządzonego po odbiorze Przedmiotu
Umowy przez Urząd Dozoru Technicznego. Protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury.
3. Za dzień zakończenia dostawy Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu zdawczoodbiorczego bez uwag.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy będzie kompletny, spełnia wszelkie
wymagania w zakresie bezpieczeństwa jego eksploatacji i będzie po zainstalowaniu gotowy do
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony
Zamawiającego.
5. Wykonawca do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag upoważnia:
_________________________________________________________________
6. Zamawiający do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag upoważnia:
_________________________________________________________________
7. Zamawiający zobowiązuje się do objęcia ubezpieczeniem przedmiotu umowy.

§ 3.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób
następujący:
1) wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w 48 ratach zgodnie z harmonogramem spłat
ratalnych, który zostanie przekazany Zamawiającemu po podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego bez uwag, a przed wystawieniem faktury.
2) raty finansowania ratalnego płatne będą z dołu, do ostatniego dnia miesiąca,
3) płatność pierwszej raty finansowania ratalnego nastąpi w miesiącu kalendarzowym (do
ostatniego dnia miesiąca), następującym po miesiącu, w którym zostanie podpisany protokół
zdawczo-odbiorczy bez uwag,
4) kolejne raty płatne będą na koniec miesiąca począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu płatności pierwszej raty,
5) Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag.
2. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na wskazany w fakturze VAT rachunek
bankowy.
3. Za datę zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia Strony uznają datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został zgłoszony do Krajowej
Administracji Skarbowej.
5. Opóźnienie Zamawiającego w zapłacie którejkolwiek raty przekraczające 60 dni w stosunku do
terminu jej wymagalności bądź rozdzielenie którejkolwiek z rat prowadzące do przekroczenia
terminu zapłaty o 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do
postawienia całego pozostałego do zapłaty wynagrodzenia w stan natychmiastowej wymagalności
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6.

7.

8.

9.

10.

oraz prawem do żądania natychmiastowej zapłaty całego niezapłaconego dotychczas
wynagrodzenia.
W terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu
Zamówienia Zamawiający, tytułem zabezpieczenia zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego ustanowi na Przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy zastaw rejestrowy.
Obciążenie Przedmiotu Zamówienia zastawem rejestrowym nastąpi na podstawie zawartej przez
strony umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, opartej na wzorze Wykonawcy, uprzednio
przez Zamawiającego zaakceptowanym.
W celu zabezpieczenia zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego, na okres do
dnia ustanowienia zastawu rejestrowego, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający dokona
przewłaszczenia przedmiotu zamówienia na rzecz Wykonawcy. Niezwłocznie po skutecznym
ustanowieniu zastawu rejestrowego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotnego przeniesienia na
Zamawiającego prawa własności przewłaszczonego Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający dokonuje na rzecz Wykonawcy cesji praw z polisy ubezpieczenia obejmującej
Przedmiot Zamówienia do równowartości kwoty tego Przedmiotu Zamówienia (wartości brutto
dźwigów).
Celem zabezpieczenia zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia Zamawiający, w dniu
podpisania umowy, przekaże Wykonawcy wystawiony przez siebie na wzorze Wykonawcy weksel
własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega, że warunkiem koniecznym
wydania weksla własnego in blanco oraz deklaracji wekslowej według wzoru Wykonawcy jest
zawarcie w deklaracji wekslowej zapisu, zgodnie z którym Wykonawca ma prawo wypełnić
wystawiony przez Zamawiającego weksel własny in blanco do wysokości aktualnego zadłużenia
Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów ustanowienia zabezpieczeń wynikających z
niniejszej umowy.

§ 4.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy. Zamawiający
uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń, jakie
przysługują mu względem Wykonawcy z tytułu rękojmi.
2. Okres gwarancji ustala się na okres 60 miesięcy, począwszy od dnia odbioru Przedmiotu Umowy
przez Zamawiającego, stwierdzonego w protokole zdawczo-odbiorczym bez uwag, o którym mowa
§ 2 ust. 3 Umowy oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi. Fakt
przeszkolenia pracowników Zamawiającego zostanie potwierdzony pisemnie przez obie strony.
3. Czas reakcji serwisu w zakresie pogotowia dźwigowego polegającego na awaryjnym uwalnianiu
osób określa się na nie więcej niż 2 godziny od momentu powiadomienia, 24 godziny przez 7 dni
w tygodniu. Zgłoszenia należy dokonywać na nr telefonu ____________________.
4. W okresie gwarancyjnym, czas naprawy usterki, w przypadku możliwości jej usunięcia, określa się
na nie dłużej niż do 4 godzin od powiadomienia. W przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych czas naprawy usterki ustala się na nie dłużej niż do 5 dni roboczych od momentu
zdiagnozowania usterki. Maksymalny czas interwencji na awaryjne naprawy dźwigu i usuwanie
usterek określa się do 4 godzin od momentu zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonywać na nr
telefonu ____________________.
5. Wykonawca, w obustronnie uzgodnionym terminie, bezpłatnie przeprowadzi przeglądy
konserwacyjne oraz przeglądy gwarancyjne wynikające z przepisów prawa, a także zgodnie z
zaleceniami producenta. W przypadku nieuzgodnienia terminu, Wykonawca zobowiązany będzie
do przeprowadzenia przeglądu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nr telefonu
Wykonawcy _____________________ nr telefonu Zamawiającego _________________________
6. W przypadku trzykrotnej awarii tej samej części urządzenia, Wykonawca wymieni ją na nowy, na
własny koszt. Jeżeli zgłaszanej wady zamontowanego urządzenia nie można usunąć Wykonawca
jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany urządzenia lub jego części na nowe o takich samych lub
wyższych parametrach technicznych, uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku wymiany na
nowe urządzenie okres gwarancji biegnie na nowo i liczony jest od daty odbioru nowego
urządzenia.
7. Po zamontowaniu u Zamawiającego przedmiotu umowy, w dniu podpisania protokołu zdawczoodbiorczego bez uwag, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: instrukcję w języku polskim,
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dokumenty gwarancyjne (w tym treść gwarancji) i inne dokumenty, które otrzyma od producenta
dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami
ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego,
licencji lub innych, dokumentację dopuszczającą do używania, dziennik konserwacji dźwigu, oraz
wszelką dokumentację związaną z wymianą dźwigu wynikającą z niniejszej umowy tj. np.
zaświadczenie właściwych jednostek i organów, świadectwa kontroli jakości, wszelkie certyfikaty,
dokumenty potwierdzające dopuszczenie dźwigu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego
(w tym również dokumenty o których mowa w Załączniku Nr 2 do Umowy.
8. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych oraz materiałów zużywalnych w okresie
minimum 10 lat od dnia zakończenia serwisu gwarancyjnego.

§ 5.
jeśli dotyczy*
1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:
___________________________________________________________________
2. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia
realizowanego przez jego podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i
zaniechania zatrudnianych podwykonawców tak jak za własne działania lub zaniechania.
3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego Przedmiot Umowy z
udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 6.
1. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto
określonego w § 1 ust. 4. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 4.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku:
1) przekroczenia terminu dostawy Przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy – w
wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procent) wynagrodzenia netto określonego w § 1
ust. 4 Umowy za każdy dzień zwłoki,
2) zwłoki w przystąpieniu do usuwania usterek w stosunku do terminów, określonych w § 4 ust.
3 Umowy lub nieusunięcia wad lub usterek w terminach, określonych w § 4 ust. 4 Umowy – w
wysokości 0,3% (słownie: trzy dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto, określonego w § 1
ust. 4 Umowy za każdy dzień zwłoki,
3) nieprzystąpienia do przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego w terminie obustronnie
uzgodnionym lub jednostronnie wyznaczonym przez Zamawiającego w myśl § 4 ust. 5 Umowy
– w wysokości 0,25% (słownie: dwudziestu pięciu setnych procenta) wynagrodzenia netto
określonego w § 1 ust. 4 Umowy za każdy dzień zwłoki,
4) nieprzekazania lub nieterminowego przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji, o
której mowa w § 4 ust. 7 – w wysokości 0,25% (słownie: dwudziestu pięciu setnych procenta)
wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki,
5) nieprzedstawienia dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, należnego podwykonawcom,
zatrudnianym przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia
netto określonego w § 1 ust. 4 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia
Umowy przez Wykonawcę,
3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 lub 2 nie pokrywają w całości poniesionej
szkody, każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, jednakże z wyłączeniem utraconych korzyści.
§ 7.
1. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w przypadku:
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1) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT,
2) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie skrócenia długości okresu
spłaty systemu ratalnego. Niniejsza zmiana nastąpi na wniosek Zamawiającego.
Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych opłat. Wobec powyższego Zamawiający
spłaci wyłącznie należność główną pozostałą do zapłaty należną na dzień złożenia wniosku.
3) zmiany sposobu/terminów płatności,
4) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) zmiany numeru konta bankowego,
6) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy,
sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt
będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania
produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego
sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,
7) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy,
sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie
zwiększeniu,
8) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego,
9) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.).
2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, gdy nie naruszają postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany, o których mowa w ustępie 1, nie mogą skutkować
zmianą wartości umowy oraz nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 8.
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy,
2) gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w
wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie, jeżeli okaże się, że Wykonawca w chwili
jej zawarcia podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za część umowy, wykonaną do dnia otrzymania oświadczenia o jej
rozwiązaniu na tej podstawie.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności powstałych w związku z
realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
5. W kwestiach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, których polubowne rozwiązanie stało się
niemożliwe lub znacząco utrudnione, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu
na siedzibę Zamawiającego.

§ 9.
1.

Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu,
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2.

3.

zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną
moc i skuteczność.
Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy
Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi
albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony
zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego
za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności
przedmiotu umowy.
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Zamawiającego i
jednym dla Wykonawcy.

_____________________________
Wykonawca

______________________________
Zamawiający
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