
   UMOWA                                                  Załącznik nr 3

zawarta w Katowicach w dniu ……… 2013 roku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
NIP 634-234-65-90; REGON 001415000
reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Szpitala         –  dr n. biol. Barbara Wawrzeńczyk - Anders

zwanym dalej Zamawiającym, a

NIP ; REGON
reprezentowanym przez:

1. 

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,  z wyłączeniem ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, ( art. 4 pkt 8 – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych  równowartości  14 000 euro)  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania,  dostawy 
i  montażu:  ROLET  materiałowych  wewnętrznych zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych 
Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 2. do umowy .

§ 2

CENA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zgodnie z Ofertą cenową stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy oraz Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia  stanowiąca załącznik  nr 2 do Umowy  Zamawiający za dostarczony 

i zamontowany przedmiot umowy zapłaci łączną kwotę:

Wartość netto:                           
Wartość brutto:                         

słownie: …....................................................................... 00/100

2. W kwocie wymienionej w ust.1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, a w szczególności transportu, montażu.
                                                                          § 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, dostarczenia oraz montażu przedmiotu umowy 
      na własny koszt zgodnie z SIWZ Zamawiającego.                



2.  Wykonawca  w terminie   3  dni  od podpisania  umowy przedstawi  harmonogram realizacji 
przedmiotu umowy określonej w § 1 umowy.
3. Wykonawca w pełni odpowiada za staranność, jakość oraz terminowość wykonania 
     przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i wywozu opakowań , uprzątnięcia pomieszczeń 
i naprawy uszkodzeń powstałych w trakcie montażu

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których będzie montowany
    przedmiot umowy wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do prawidłowego    
    wykonania umowy.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie i materiały Wykonawcy  
    pozostawione w siedzibie Zamawiającego.

§ 5

TERMIN,WARUNKI I MIEJSCE DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy nie później niż w 14 dni   roboczych 
licząc od dnia podpisania umowy.
2. Osobą  do stałego kontaktu z Zamawiającym jest pracownik Działu Zaopatrzenia
    Małgorzata Rucińska tel/032 207-15-97 oraz pracownik Działu Infrastruktury Krystian Drabik 
tel. 032/ 207 -15-65 .
3. Kolejność montażu przedmiotu umowy Wykonawca uzgodni z upoważnionym pracownikiem 
Zamawiającego  –  Małgorzatą  Rucińską  lub  Krystianem  Drabik  co  najmniej  z  2-dniowym 
wyprzedzeniem , potwierdzając  fakt dostawy i montażu w formie pisemnej – e-mailem na adres 
zaopatrzenie@gczd.katowice.pl  lub fax-em na nr  32 207 15 99 .
    

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci 
    Wykonawcy, na podstawie faktury w terminie ….... dni, licząc od dnia zakończenia montażu.
    Podstawą wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru przedmiotu Zamówienia na 
    podstawie „ Protokołu odbioru” podpisanego przez obie strony umowy.
2. Należność przekazana będzie na konto Wykonawcy:
    …………………………………………………………………..

3. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca, natomiast 
   powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.

§ 7

GWARANCJE

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy i zamontuje przedmiot umowy jest fabrycznie nowy
    wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych z zachowaniem wysokiego standardu 
    jakości oraz funkcjonalności.
2. Od daty podpisania „Protokołu Odbioru” Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji.
3. Wykonawca w ramach gwarancji wykonuje usługi bezpłatnie, czyli na własny koszt
     naprawia lub wymienia elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego
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     użytkowania przez Zamawiającego.
§ 8

KARY UMOWNE

1. W przypadku opóźnienia wykonania umowy zostaną naliczone wobec Wykonawcy kary
    umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust 1 za każdy dzień
    opóźnienia począwszy od pierwszego dnia po upływie wymaganego terminu realizacji.
2. W przypadku opóźnienia wykonania umowy powyżej 14 dni Zamawiający zastrzega sobie  
    prawo do natychmiastowego jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu
    wypowiedzenia, z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% 
    wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust 1.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego za zasadach
    ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

§ 9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach negocjacji
    obu stron umowy.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne rozpatrywane będą
    przez  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie zmiany dotyczące umowy wymagają każdorazowo zgody obu stron wyrażonej 
    w formie pisemnej.
2. Integralną częścią umowy są załączniki:
    a) Formularz Ofertowo-Cenowy załącznik nr 1
    b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 2
    
3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

     

     


