UMOWA NR ….../2018
w dniu ………………………….………………..r. w Koszalinie pomiędzy:
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin, NIP
NIP 669-05-06-452
reprezentowaną przez:
- ks Tomasza Roda -Dyrektora
zwanym dalej
Zamawiającym
a
reprezentowanym przez
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa 10 (dziesięciu) łóżek rehabilitacyjnych oraz
10 (dziesięciu) materaców przeciwodleżynowych o minimalnych wymaganych parametrach
określonych szczegółowo w § 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone łóżka i materace będą fabrycznie nowe.
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wyżej wymienionych rzeczy, posiada prawo
swobodnego nimi dysponowania oraz, że dostarczone rzeczy nie są dotknięte żadną wadą
fizyczną, a także wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich.
§2
W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do dostarczyć własnym transportem i na
własny koszt do siedziby Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8 łóżka
oraz materace według następującej specyfikacji:
ŁÓŻKA REHABILITACYJNE
















leże czterosegmentowe
funkcja anty-Trendelenburga
płynna regulacja wysokości leża na pilota
płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
leże drewniane (opcja),
leże można zawiesić w dwóch pozycjach: wyżej i niżej,
leże w pozycji wyjściowej wyższej 40 cm
Min. wysokość leża: 40 cm
Kąt nachylenia zagłówka: 83°k
Kąt nachylenia podnóżka: 20°
Deklaracja Ce
Gwarancja 30 miesięcy
Serwis do 24 h w miejscu użytkowania lub nowy sprzęt zamienny









możliwość blokad na pilocie poszczególnych pozycji
leża przy pomocy kluczyka
zintegrowane drewniane barierki boczne
cztery koła antystatyczne z możliwością blokady
obciążenie maksymalne: nie mniej niż 185kg
wymiary leża: 90 x 200 cm
regulacja wysokości leża: 40 – 80 cm

MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE













Materac antyodleżynowy aktywny
Aktywny - zmiennociśnieniowy
skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do I stopnia.
wyposażony w kołnierz, który zawija się pod materac gąbkowy oraz pompę podłączaną do
zasilania
materac z mikroperforacją zapewniającą prawidłową wentylację,
zakres regulacji ciśnienia: min. 20-40 mmHg max 90mmHg,
praca pompy w cyklach 10 min,
rozmiar materaca: 200 x 90 x 6,5 cm
przystosowane do wagi pacjenta 125 kg.
Deklaracja Ce
Gwarancja 30 miesięcy
Serwis do 24 h w miejscu użytkowania lub nowy sprzęt zamienny
§3

1. Wykonawca udziela 30 miesięcznej gwarancji na dostarczone łóżka oraz materace. Okres rękojmi
za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Niezależnie od udzielonej gwarancji
jakości i rękojmi za wady Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody
w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad.
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony
protokołu odbioru.
3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na
własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego
usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń urządzenia, t.j. do bezpłatnej naprawy lub
wymiany - według wyboru Zamawiającego - rzeczy które w okresie gwarancji okażą się
wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów,
błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn.
Gwarancją objęte są wady rzeczy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
4. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w
siedzibie Zamawiającego. Koszty materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz
wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za
wady obciążają Wykonawcę.
5. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, w ciągu 24h od daty doręczenia mu
zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer .................
lub poczty elektronicznej na adres: .......@......... .
6. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 24h od dnia

doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie
Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli
Wykonawca nie usunie wad we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć
samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad Strony mogą zlecić wykonanie
ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie
potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku,
gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca
zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.
8. Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania Zamawiającemu
wykonanych czynności naprawczych, a w szczególności wyspecyfikowania części zmienionych
lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie.
9. Jeżeli wady sprzętu usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady, Zamawiający może
żądać wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad o takich samych właściwościach ( parametrach), a
w przypadku gdy sprzęt nie jest już dostępny na rynku, na sprzęt o nie gorszych parametrach po
trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.
§4
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do ____________ 2018r.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dostawę oraz odbiór przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązań zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia
przedmiotu umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez strony protokołem, przy czym
protokół ten powinien zawierać : nazwę sprzętu (z wyszczególnionymi wszystkimi częściami
składowymi), ilość, numery fabryczne o ile będą nadane.
5. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności przedmiotu umowy na Zamawiającego
nastąpi z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń.
§5
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto …………………
(słownie: ……………………………………..).
2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: .......% tj. ……………….. PLN.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru przedmiotu umowy.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§6
1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane w
następujących wypadkach i wysokościach:
1.1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn zależnych od
ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% sumarycznego wynagrodzenia brutto
określonego w §5 ust.1.
b) za nie odebranie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie w wysokości 0,5%
sumarycznego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki .
1.2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od
WYKONAWCY w wysokości 10% sumarycznego wynagrodzenia brutto określonego w
§5 ust.1.
b) za nie dostarczenie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie w wysokości 0,5%
sumarycznego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
c) za brak reakcji na zgłoszenie Zamawiającego w ustalonym terminie, o którym mowa w
§3 ust.5 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 za każde
rozpoczęte 12 godzin opóźnienia.
d) za opóźnienie Wykonawcy w zakresie wykonania naprawy gwarancyjnej , w terminie o
którym mowa § 3 ust.6 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1
za każdy dzień opóźnienia
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych.
3. Niezależnie od przypadków uregulowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiający może
odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu ponad 14 dni. W takim
przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej o której mowa w ust.1.2
pkt. b w podwójnej wysokości.
a)

§7
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
§8
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za
potwierdzeniem odbioru lub kurierem albo też wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na podany
poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres lub numer faksu, o jakim Strona taka
zawiadomi w tym celu drugą Stronę; tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od
jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła:
ZAMAWIAJĄCY:

Fax:

e-mail.

Fax:

e-mail.

WYKONAWCA:

1.
2.

3.
4.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte przez obie strony
na drodze polubownej – rozstrzyga Sąd Rejonowy rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
ZAMAWIAJĄCEGO, jeden dla WYKONAWCY.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
- Zał.nr 1 Zapytanie ofertowe
- Zał. nr 1 Oferta Dostawcy z dn.
Zamawiający

Wykonawca

