Załącznik Nr 6 do SIWZ na dostawę chromatografu cieczowego

WZÓR
UMOWA

Nr .....................

zawarta w dniu ............................... w Gdańsku pomiędzy :
ZAMAWIAJĄCYM :
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
80-211 Gdańsk
ul. Dębinki 4
NIP : 957-04-72-806

reprezentowanym przez :
1. …........................................................................................
a
WYKONAWCĄ :

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
NIP : ...................................
który został wpisany do ...................................................................................
..........................................................................................................................
pod numerem ........... : ................................

reprezentowanym przez :

1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, na dostawę
chromatografu

cieczowego

sprzężonego

z

detektorem

(LC/MS/MS) została zawarta umowa o następującej treści :
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masowym

–

spektrometru
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§1
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa 1 szt. chromatografu cieczowego
sprzężonego z detektorem masowym – spektrometru (LC/MS/MS) zgodnie ze
specyfikacją techniczną z oferty Wykonawcy.

2.

Wartość niniejszej umowy określa się na kwotę:
netto : .................................. zł.
słownie : .................................................................................................
brutto : ................................ zł.
słownie : .................................................................................................

3.

Termin wykonania zamówienia – do 5 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.
do dnia …………………..

4.

Za moment wykonania zamówienia uważać się będzie datę protokolarnego odbioru bez
zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

5.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w
tym koszty transportu, zainstalowania i uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia
pracowników Zamawiającego.
§2

1.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z
następującymi dokumentami:
1) specyfikacją techniczną,
2) instrukcją obsługi w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne dla

użytkownika informacje,
3) kartą

gwarancyjną

oraz

dokument

określający

zasady

świadczenia

usług

gwarancyjnych,
4) fakturą VAT po protokólarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.

2.

Wykonawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.

3.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego na warunkach wymienionych w
specyfikacji technicznej z oferty Wykonawcy.

Strona 2/5

Załącznik Nr 6 do SIWZ na dostawę chromatografu cieczowego

§3
Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową nastąpi przelewem na
konto bankowe Wykonawcy: ...............................................................................
w terminie ………….. dni od dnia protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu
umowy.
§4
Warunki gwarancji:
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres: ……….. miesięcy.
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2.

Wymagane warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego:
1) zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej,
2) Wykonawca prowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne,
konserwacyjne i naprawy sprzętu;
3) autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w następnym dniu
roboczym, po zgłoszeniu usterki/awarii drogą elektroniczną bądź faksem przez
Zamawiającego, do zdiagnozowania przyczyn usterki/awarii;
4) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania faktycznej naprawy chromatografu, w
terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu zgłoszenia usterki/awarii
chromatografu.
5) jeżeli

w

okresie

gwarancyjnym

elementu/podzespołu/modułu

w

będą

max.

urządzeniu,

2

wtedy

naprawy

tego

Wykonawca

samego
wymieni

element/podzespół/moduł na nowy; wykonawca wymieni cały chromatograf na nowy
w przypadku braku możliwości wymiany elementu/podzespołu / modułu;
6) wymieniony element/podzespół/ moduł lub chromatograf ma być o parametrach nie
gorszych niż poprzedni,
7) okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy chromatografu,
8) okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego chromatografu bądź
elementu/podzespołu/modułu,
9) wszelkie naprawy będą odbywały się u Zamawiającego; w przypadku konieczności
napraw poza siedzibą Zamawiającego – wszelkie koszta z tym związane będzie
ponosił Wykonawca (Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów w
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związku z naprawami wadliwego chromatografu, w tym kosztów transportu nowych
elementów/podzespołów/modułów).
10) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia do serwisu
chromatografów LC/MS/MS.
11) serwis gwarancyjny pełnić będzie: …………………………………………………
(adres + dane kontaktowe)
12) dane kontaktowe autoryzowanego serwisu …………………………………………..
3. Ogólne Warunki Gwarancji Wykonawcy nie mogą w żaden sposób pośredni lub
bezpośredni ograniczać zapisów gwarancyjnych zawartych w niniejszej umowie,
określonych w § 4.
§5
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia :
1.

Jeżeli parametry przedmiotu zamówienia nie będą zgodne z wymaganiami
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, a
Wykonawca nie może żądać zapłaty za dostawę nie spełniającą wymagań
Zamawiającego.

2.

Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje w przypadku niedotrzymania terminu
dostawy przedmiotu umowy, kara umowna w wysokości 0,2 % wartości umowy za
każdy dzień oczekiwania na dostawę przedmiotu umowy.

3.

Za niedotrzymanie gwarancji i warunków serwisu gwarancyjnego, określonych w § 4,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości umowy za
każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnych lub
serwisowych.

4.

Za niewykonanie umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 10% wartości umowy. Niewykonaniem umowy będzie opóźnienie w
dostawie przedmiotu umowy przekraczające 30 dni. Po upływie tego terminu
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

5.

Wysokość kar umownych ustalona będzie od wartości netto ( bez podatku VAT ).

6.

Jeżeli Zamawiający poniósł rzeczywistą szkodę wyższą niż kara umowna, strony mogą
dochodzić odszkodowań od wartości faktycznie poniesionej szkody.
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§6
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych

1.

w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić jedynie w formie

2.

pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
§8
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy, nie uzgodnione
polubownie, rozstrzygać będą właściwe rzeczowo i miejscowo Sądy Powszechne.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załączniki:
1) Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia z oferty Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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