UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
NR.

/2018

Zawarta w dniu ................2018r w Makowie Maz. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty,
w trybie: przetargu nieograniczonego
Pomiędzy Firmą:
reprezentowaną przez:
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
a.
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ – ZESPOŁEM ZAKŁADÓW
w Makowie Maz. ul. Witosa 2.
reprezentowaną przez:
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
o następującej treści:
Zadanie Zał. Nr 3
§ 1.
1. Zamawiający powierza Wykonawcy konserwację i bieżące utrzymanie aparatów do hemodializ
,stacji uzdatniania wody, oraz innego sprzętu będącego na stanie w oddziale.
§ 2.
1. Zakres konserwacji obejmuje czynności mające na celu utrzymanie maszyn w ruchu
trzyzmianowym w systemie pracy Stacji Dializ tj. sprawdzenie urządzeń pod względem
technicznym i elektrycznym miedzy innymi w szczególności:
- sprawdzenie nastawienia urządzeń tj.: ocena poziomu sodu i potasu w dializacie
na pierwszej zmianie oraz gazometrii (w dni zlecone);
- kontrola i ocena jakości wody do dializ tj.: ocena pracy uzdatniaczy na podstawie
wskazań urządzeń wewnętrznych tych maszyn, oceny badania
mikroelementów zawartych w wodzie na podstawie badania wykonanego na
zlecenie Zamawiającego, oraz badania mikrobiologicznego (posiewów) wody
- inne czynności zlecone przez Ordynatora lub Oddziałową w zakresie konserwacji i naprawy
sprzętu. Czynności o których mowa w ust. 1. będą wykonywane w dni planowych dializ,
przez 4 godziny od 7,00- 11,00

a. Dyżur odbywa się stacjonarnie przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku
do soboty w godz.600 do 2200 w pozostałe godziny oraz niedziel nie obgięte
dyżurem stacjonarnym Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia stałych dyżurów pod
telefonem. Wszystkie przypadki wymagające interwencji technicznej będą zgłaszane przez
lekarza dyżurnego/ pielęgniarkę pełniąca dyżur. Wykonawca mając na uwadze różne
czynniki gwarantuje, że czas dojazdu “na wezwanie” nie będzie dłuższy niż 30 minut. Koszty
związane z dojazdem ponosi Wykonawca.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek i dokonywania napraw aparatury, o której
mowa w § 1. na zasadach określonych w § 4.

§ 3.
Wykonawca jest w stanie zapewnić obsadę wykwalifikowanych pracowników do wywiązania się z
umowy. Wykonawca nie ma prawa udostępnić wykonywania jakichkolwiek czynności przy
konserwowanym sprzęcie osobom trzecim (z wyłączeniem autoryzowanych serwisów za wcześniejszą
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zgodą Zmawiającego ). Jeżeli zaistnieją takie okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
za stan techniczny i działanie sprzętu objętego umową jeśli awaria sprzętu związana jest z naprawą
dokonaną przez autoryzowany serwis. W takiej sytuacji ewentualne koszty związane z usunięciem
skutków ponosi autoryzowany serwis .
§ 4.
Zamawiający jest zobowiązany udostępnić nieodpłatnie odpowiednie pomieszczenie do wykonywania
napraw przez Wykonawcę. Pomieszczenie będzie utrzymywane przez wykonawców w należytym
porządku. Wszystkie potrzebne materiały, części zamienne potrzebne do konserwacji i napraw będą
zakupione przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.

Dyżur odbywa się stacjonarnie przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty
w godz.600 do 2200 w pozostałe godziny oraz niedziel nie obgięte dyżurem
stacjonarnym Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia stałych dyżurów pod telefonem. Wszystkie
przypadki wymagające interwencji technicznej będą zgłaszane przez lekarza dyżurnego/ pielęgniarkę
pełniąca dyżur. Wykonawca mając na uwadze różne czynniki gwarantuje, że czas dojazdu “na
wezwanie” nie będzie dłuższy niż 30 minut. Koszty związane z dojazdem ponosi Wykonawca.

§ 5.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw sprzętu pozostającego na gwarancji
producenta oraz innych skomplikowanych uszkodzeń przez autoryzowane serwisy sprzętu
medycznego.
§ 6.
1. Zapłata za świadczone usługi dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie rachunku
wystawionego przez Wykonawcę w terminie minimum 30 dni (termin zgodny z złożoną ofertą
przetargową) od daty wystawienia rachunku, za okresy miesięczne. Miesiąc obrachunkowy będzie
rozpoczynał się i kończył w ramach miesiąca kalendarzowego. Należność płatna przelewem w
Banku Nr wskazany przez Wykonawcę w wystawianych fakturach. Wynagrodzenie wg. oferty
ryczałtowej brutto zł. miesięcznie
2. Wynagrodzenie umowy brutto..... zł za okres 24 miesięcy, netto ....... zł za okres 24 miesięcy
§ 7.

1. Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:
1) zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z przedmiotem
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z
których wynikają w/w zmiany. W sytuacji zbyt dużego wzrostu cen/ceny Zamawiający
zastrzega możliwość rozwiązania całej umowy lub spornej części z Wykonawcą
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wniosku.
2. Każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany ceny netto/brutto, o której mowa w ust. 1
pkt. 1), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ
zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na koszty wykonania zamówienia oraz
propozycje nowej ceny towaru, potwierdzone powołaniem się na przepisy, z których
wynikają powyższe zmiany. Zmiana ceny netto/brutto, wymaga podpisania aneksu do
niniejszej umowy.
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3. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn
określonych w ust. 1 - 2, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w
spornej części.
§ 8.
1.W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umowy
brutto podanej w § 6 pkt. 2
2.Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody.
§ 9.
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§10.
Umowa może być wypowiedziana, na piśmie, przez każdą ze stron z trzymiesięcznym
wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§11.
Umowa zostaje zawarta od chwili zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy.
W okresie obowiązującej umowy Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej.
§12.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu po
uprzednim wyczerpaniu postępowania mediacyjnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych jest Sąd Rejonowy w Przasnyszu.
§13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§14.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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