
Załącznik nr 3 do SIWZ VII/2019-wzór

Umowa …../272/19

zawarta w dniu ……………...2019 r. w Tarnowie, pomiędzy Gminą Miasta 
Tarnowa,                            33-100 Tarnów ul. Mickiewicza 2, NIP: 873-10-11-
086,  nazwa jednostki organizacyjnej: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata 
Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53   reprezentowaną praz Renatę Michalik 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie 
działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29.01.2013 
r. znak SZ-ZO.077.26.2013 
- zwaną w dalszej części umowy  „Zamawiajacym”
a

………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………
wpisanym do …………………………………………. pod nr 
………………………………………………….
NIP: …………………………….. REGON: …………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Postępowanie  o  udzielanie  zamówienia  publicznego  przeprowadzono  w trybie  przetargu
nieograniczonego   o wartości zamówienia poniżej progu 221.000 EURO tj. poniżej kwoty
określonej w art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i  dostawa:84 łóżek    rehabilitacyjnych sterowanych  
elektrycznie z    materacami typu gofr w pokrowcach paroprzepuszczalnych, zmywalnych  
wraz ze stolikami  nakładanymi    typu Tablet do każdego łóżka   (zwanych w dalszej części  
umowy  ”urządzeniami”). Przedmiot  umowy  obejmuje  także  przeszkolenie  personelu
w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń.

2.Wykonawca oświadcza,  że  parametry  zaoferowanych  urządzeń  spełniają  wymagania
Zamawiającego wymienione w opisie przedmiotu zamówienia -  zestawienie rzeczowo
ilościowe i wymagania dotyczące wyposażenia.

3.Przeszkolenie personelu przez Wykonawcę  wymaga potwierdzenia protokołem. 
4.  Zamawiający informuje,  iż  przedmiot  umowy  dofinansowany  jest  ze  środków

otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 

§ 2
Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w wysokości: 
wartość  netto: ……………… zł 
VAT: ……………..%
wartość brutto: ………………………  (słownie: 
………………………………………………………),                                                                        

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całkowity
koszt realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty związane z dostawą do Zamawiającego
oraz  rozładunkiem  umozliwiając  Zamawiającemu  korzystanie  z  urządzeń  zgodnie
z przeznaczeniem. 

3. Podstawę zapłaty stanowi faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 
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4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowej faktury na rachunek wskazany na fakturze VAT.

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, iż wskazane w fakturze VAT konto bankowe ujawnione zostało

przez  Wykonawcę w  „wykazie  podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,
niezarejestrowanych  oraz wykreślonych i przywróconych do rejestry VAT” prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

7. Wykonawca oświadcza,  iż  jest  czynnym  podatnikiem  od  towarów  i  usług  VAT
legitymującym się nr NIP: …………………………

8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z przedmiotowej umowy na
osobę trzecia, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 3
Dostawa sprzętu

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej dostawy zamawianych urządzeń nie później
niż                      ……….. dni od daty podpisania umowy.

2. Miejscem dostawy jest miejsce wyznaczone przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko 

własne, transportem zapewniającym należyty i bezusterkowy przewóz urządzeńi,             
z  zagwarantowanym po stronie Wykonawcy rozładunkiem. 

4. W dacie zakończenia dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty 
gwarancyjne, dokumentacje techniczne oraz strony dokonaja protokolarnego odbioru 
urządzeń.

§ 4
Gwarancja

1. Gwarancja  zostaje  określona  i  udzielona  na  okres  …………………  miesięcy  wg
dostarczonych  wraz  z  urządzeniami  kart  gwarancyjnych  z  datą  początkową od  chwili
dostarczenia wszystkich urządzeń. 

2. Zgłaszanie  awarii  i  napraw  telefonicznie…………………   lub  pocztą  elektroniczną
……………….

3. Wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym nie dłuższym niż ….. dni.
4. W ramach gwarancji Wykonawca  zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzeń. 
5. W sytuacji gdy naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca

na czas naprawy zobowiązany jest do zapewniwnia urzadzenia zastępczego.
6. Wykonawca zapewnia  Zamawiajacemu w okresie gwarancji  bezpłatne konsultacje i

porady techniczne dotyczące użytkowania i funkcjonalności  urządzeen. Infolina pomocy
technicznej będzie pod nr firmowym …………………… czynna w dniach i godzinach od
……………….. do………….

7. Wykonawca zobowiazuje  się  do  wykonania  świadczeń  wynikających  z  przepisów
ogólnych dotyczących rękojmi.

8. Wady,  usterki,  nieprawidłowe  działanie  urządzeń,  Zamawiający obowiązany  jest
niezwłocznie  od daty ich  wykrycia,  powiadomić poprzez  telefon,  e-mail  Wykonawcę,
podając jednocześnie opis nieprawidłowego działania urządzeń.

9. Serwis gwarancyjny urządzeń zapewnia Wykonawca. 

§ 5
Kary oraz odstąpienie od umowy

1. Wykonawca zpłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy-w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w §
2 ust. 1 niniejszej umowy- za każdy dzień opóżnienia, licząc od dnia nastepnego po
dniu , o którym mowa w w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

b) Za odstapienie przez  Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności,  za które
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  –  w ysokosci  20% wynagrodzenia  brutto,  o
którym mowa § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

c) Za  odstąpienie  przez  Wykonawcę od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które
Zamawiający nie  odpowiada-  w  wysokości  20%  wynagrodzenia  brutto  o  którym
mowa              w  § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje  prawo  odstapienia  od  umowy-  bez  wyznaczania
dodatkowego  terminu  –  w  przypadku,  gdy  Wykonawca opóżnia  się  z  wykonaniem
przedmiotu umowy,                  a opóźnienie jest dłuższe  niż 3 dni ponad termin
wskazany w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie  publicznym czego nie  można przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający może odstapić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości.

4. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  i  powinno  zawierać
uzasadnienie.

5. Obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 b) –c) nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku zapłaty kary umownej,o której mowa w ust. 1 lit. a).

6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. W  kwestiach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca Zamawiający
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