Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Znak: DAT/0717-60/6274/2020
UMOWA DOSTAWY NR ……………/Z/2020
Zawarta w Bielsku-Białej w dniu ………………………. 2020 roku pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000063066 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP
547-18-42-468, Regon 070621590, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,
a łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
§ 1.
Podstawę zawarcia niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową” stanowi udzielenie zamówienia
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz.U. 2019r. poz.1843).
§ 2.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wymiana przeszklonych ścianek z drzwiami
przesuwnymi w strefie wejścia do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Al. Armii
Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, spełniających parametry jakościowe określone
w ofercie Wykonawcy z dnia …………, na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do
niniejszej Umowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), za zapłatą ceny umownej.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1
własnym kosztem i staraniem oraz na własne ryzyko w terminie do 45 dni, licząc od daty
zawarcia umowy.
3. Przedmiot dostawy musi być nowy i nieużywany.
4. Nadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania w cenie przedmiotu zamówienia
niżej wymienionych czynności:
1) dostarczenie najpóźniej w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
technicznego wykonania przedmiotu zamówienia: wymagane prawem atesty i
dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej na drogach
ewakuacyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentacji serwisowej,
2) zapewnienie serwisu gwarancyjnego w zakresie określonym w niniejszej umowie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części zamiennych przez okres minimum 10
lat, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania
przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego, co nie stanowi
zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy o wykonanie serwisu pogwarancyjnego
z Wykonawcą.
7. Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia przestrzegać zasad BHP,
p/pożarowych oraz zasad środowiskowych, które określa Załącznik Nr 2 do niniejszej
umowy.
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§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… w wysokości
…………… PLN (słownie złotych: …………………………) brutto. Wynagrodzenie
powyższe obejmuje wszelkie koszty i należności związane z realizacją niniejszej Umowy,
w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Zapłata należności nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę
faktury,
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
o
numerze
………………………………., w terminie 60 dni, licząc od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury, potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym
za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia rachunku
w banku Zamawiającego. Wykonawca zamieści na fakturze numer niniejszej Umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru
technicznego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) https://efaktura.gov.pl/ .
5. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest
Kierownik Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, który
upoważniony jest w szczególności do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
technicznego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia jest osoba upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie
uprawnień do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
§ 4.
1. Jeżeli w trakcie odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) gdy wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może żądać wymiany na towar
wolny od wad (nowy) lub odstąpić od umowy, jeżeli wady te uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
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2.
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5.

§ 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe uszkodzenia w przedmiocie
Umowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu i tkwiące w nim wady i zobowiązuje się
usunąć je na własny koszt w ciągu 3 dni, licząc od daty jego przekazania.
Wykonawca udziela ………-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc od
daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania przedmiotu
zamówienia.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe/niezgodne z dostarczoną
instrukcją w języku polskim/ użytkowanie przedmiotu umowy.
Strony nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
W przypadku, gdy w okresie gwarancji jakości stwierdzona zostanie wada, Wykonawca
zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 dnia, licząc
od daty jego powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną. W razie braku możliwości
naprawy przedmiotu dostawy w całości lub w części, Wykonawca wymieni go na nowy,
wolny od wad i usterek.
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6. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji jakości o liczbę dni
wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
7. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 5 lub trzy próby
usunięcia tej samej wady nie dadzą pozytywnego rezultatu - Zamawiający uprawniony jest
do żądania wymiany uszkodzonego podzespołu na nowy, a w razie wskazania
technicznego, do żądania wymiany przeszklonych ścianek z drzwiami przesuwnymi w
terminie wynikającym z wezwania przesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą
elektroniczną. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
8. Przeglądy techniczne urządzeń, w okresie gwarancji jakości, w liczbie i w zakresie
zalecanym przez producenta, oraz wszelkie naprawy w okresie gwarancji jakości,
Wykonawca zrealizuje w cenie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3.
§ 6.
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy
obowiązywać będą kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Umowie w wysokości 1% wartości
zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji jakości, w wysokości 0,5% wartości zamówienia za
każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po określonym w § 5 ust. 5.
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wymianie
uszkodzonego podzespołu lub wymianie przeszklonych ścianek z drzwiami
przesuwnymi, w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa
w § 5 ust. 7.
4) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkujące odstąpieniem od
umowy przez drugą stronę oraz w przypadku określonym w § 7 ust. 2. lit. b) w wysokości
10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 lit. a).
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i wyrażają zgodę
na kumulację kar umownych.
3. Za wartość zamówienia, o której mowa w ust. 1 przyjmuje się wynagrodzenie brutto
określone w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
§ 7.
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach

określonych w niniejszym paragrafie. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia drugiej
stronie pisma informującego o odstąpieniu wraz z uzasadnieniem.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
b) w przypadku powtarzającego się naruszenia postanowień niniejszej Umowy, z
zastrzeżeniem, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone
wezwaniem Wykonawcy do realizowania Umowy zgodnie z zawartymi w Umowie
postanowieniami.
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3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają praw stron do odstąpienia od Umowy

z innych przyczyn na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 8.
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego, o jakim mowa w art.
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w imieniu Szpitala Wojewódzkiego w BielskuBiałej względem osób, których dane przekazane zostaną mu w związku z wykonaniem
Umowy.
2. Realizacja zobowiązania nastąpi w terminach określonych w art. 14 ust. 3 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych tj.:
a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca
– mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą –
najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą;
c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich
pierwszym ujawnieniu.
3. Realizacja zobowiązania polegać będzie na podaniu osobom, których dane przekazane
zostaną w związku z wykonaniem Umowy klauzuli informacyjnej przygotowanej przez
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.
4. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.
§ 9.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, przysługujących
Wykonawcy wobec Zamawiającego na osoby trzecie, wymaga dla swej skuteczności
pisemnej zgody podmiotu tworzącego, tj. Województwa Śląskiego, udzielonej w trybie art.
54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z
2020r. poz. 295 ze zm.).
3. Zamawiający oraz Wykonawca zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak
również po jej zakończeniu, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji dotyczących warunków i realizacji niniejszej Umowy z wyłączeniem informacji
podlegających obowiązkowi podania ich do wiadomości publicznej.
4. Strona Umowy, która naruszyła postanowienia ust. 3 odpowiada za wyrządzenie szkody na
zasadach ogólnych.
5. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą
miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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