„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”
Nr sprawy: ZP-PN/02/2020-P

Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR …….… /2020

zawarta w Szczecinie, w dniu ………….. 2020 r. pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin - Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin.
reprezentowaną przez: Dyrektora Adama Ciemniaka działającego na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecina Nr WO-I……….. z dnia ………..2020 r. w sprawie
ustanowienia w osobie Adama Ciemniaka pełnomocnika do udzielenia zamówień publicznych w imieniu
Gminy Miasta Szczecin
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
firma przedsiębiorcy:
siedziba:
NIP:
REGON:
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (jeśli dotyczy):
reprezentowana przez
zamieszkałego
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa
urządzeń medycznych do wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, działającej w Domu
Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17” w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1834), dalej zwaną „ustawą”. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wymienionego w
zdaniu poprzedzającym (dalej „SIWZ”) wraz z załącznikami, jak również dokumenty składające się na
złożoną w tym postępowaniu ofertę Wykonawcy, wybraną przez Zamawiającego, zwaną dalej
„Ofertą”, stanowią integralną część umowy.
2. Niniejsza umowa zawierana jest w ramach projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie
potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowych urządzeń
medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego, działającej w
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17, zwanych dalej
„urządzeniami”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Szczegółowy opis
parametrów technicznych urządzeń oraz ich wyposażenie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Miejscem dostawy urządzeń, będących przedmiotem umowy jest siedziba Zamawiającego, tj.: Dom
Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych
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liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy, przyjmuje się
dzień dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do
umowy. Urządzenia z kompletnym wyposażeniem, będą dostarczone Zamawiającemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie
ryczałtu na kwotę brutto: ………….….złotych (słownie: ………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy,
która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, zobowiązany jest do wystawienia
i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT na następujące dane:
NABYWCA:
Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10
PŁATNIK:
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 70-313 Szczecin.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego bezusterkowy protokół
odbioru końcowego dostawy, stwierdzający wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
4. Kwota określona w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym
wszelkie upusty i rabaty udzielone Zamawiającemu.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie
do 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny
z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. W przypadku dokonywania płatności na
rzecz Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów i usług płatność zostanie dokonana z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bez względu na wartość transakcji. Za dzień
dokonania płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
przelewu na rzecz Wykonawcy.
6. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy będą przysługiwać od Zamawiającego odsetki
ustawowe za opóźnienie.
§3
1. Urządzenia, będące przedmiotem niniejszej umowy, powinny być dostarczone i wydane
Zamawiającemu w stanie kompletnym, który określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, nie później niż w dniu dostawy,
jednocześnie przed podpisaniem protokołu odbioru, kompletu dokumentów wymienionych poniżej,
do każdego urządzenia odrębnie:
1) kartę gwarancyjną urządzenia,
2) kartę techniczną urządzenia,
3) atest lub/i certyfikat,
4) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim,
5) paszport, jeżeli jest wymagany.
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§4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,
przez okres ………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ……….miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.
3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w urządzeniach z powodu użycia
wadliwych materiałów oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.
4. Zamawiającego, w sprawach związanych z korzystaniem z uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi,
reprezentuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
6. Jeżeli przy odbiorze urządzeń zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru tych
urządzeń oraz żądać dostarczenia urządzeń wolnych od wad lub żądać usunięcia wad, wyznaczając na
to odpowiedni termin.
7. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może żądać usunięcia wad
w terminie 14 dni. W przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem więcej niż 3 razy
(niezależnie od tego, czy żądanie dotyczy usunięcia tej samej wady, czy różnych wad), Zamawiający
może żądać dostarczenia w terminie 60 dni innego urządzenia, wolnego od wad, spełniającego
wymogi określone w SIWZ i załączniku do niniejszej umowy, chyba że wady są nieistotne. Na potrzeby
niniejszej umowy za wady nieistotne uważa się takie wady, które nie wpływają na bezpieczeństwo
osoby użytkującej urządzenie.
8. Strony ustalają, że Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia
wolnego od wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności, jeśli urządzenie wolne od wad nie zostanie
dostarczone Zamawiającemu w ciągu 14 dni od upływu terminów, określonych w ust. 7 niniejszego
paragrafu lub § 1 ust. 3 umowy, jak też w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę urządzeń
wolnych od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownie do postanowień ust. 6.
10. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 6, Wykonawca w
terminie 30 dni zwróci Zamawiającemu cenę określoną w § 2 ust. 2, powiększoną o naliczone kary
umowne. Po dokonaniu wpłaty przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie zgodnym z ustawą
zakupić inne urządzenie, a Wykonawcy oddać urządzenie będące przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Zamawiającego z urządzenia
będącego przedmiotem niniejszej umowy do czasu zakupienia przez Zamawiającego innego
urządzenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia zwrotu ceny, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustępu.
11. Niezależnie od postanowień ust. 7, Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu nieodpłatnie
urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż dla urządzenia będącego przedmiotem niniejszej
umowy na czas trwania napraw gwarancyjnych urządzenia, które wystąpią w okresie trwania
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
12. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do zastępczego usunięcia wad urządzenia na koszt
Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca wad tych nie usunie pomimo upływu 14 dni od terminu
wyznaczonego na ich usunięcie zgodnie z ust. 7.
§5
1. Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
niniejszej umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
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1) z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości ……… % ceny brutto, określonej w § 2 ust.
1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzeń Zamawiającemu,
2) w przypadku ujawnienia wad urządzenia przy jego odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony
od upływu terminu dostarczenia urządzeń, określonego w § 1 ust. 3, do czasu usunięcia wad lub
dostarczenia urządzenia wolnego od wad, zgodnie z § 4 ust. 6 umowy,
3) w przypadku ujawnienia wad urządzenia w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % kary określonej w ust. 1 pkt 1 za każdy
rozpoczęty dzień w okresie od dostarczenia urządzeń do dyspozycji Wykonawcy w celu usunięcia
wad, do dnia dostarczenia urządzeń do dyspozycji Zamawiającego po usunięciu wad; w tym także
po wykonaniu zastępczym, o którym mowa w § 4 ust. 12,
4) niezależnie od powyższych kar, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % łącznej ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w innych
przypadkach niż wymienione w ust. 1, oraz odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

1.
2.
3.

§6
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:
1) wystąpią obiektywne, niezależnie od woli strony umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy;
2) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT w okresie trwania umowy. Wartość umowy zostanie
zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT.
Niezależnie od postanowień ust. 3, dopuszcza się dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy na
zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy.
Za zmiany nieistotne należy rozumieć takie zmiany, o których wiedza na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia nie wpływałaby ani na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani
na wynik postępowania.
W razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Właściwym do rozpoznania sporów związanych z realizacją niniejszej umowy jest sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Zamawiający
zawarł umowę, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) i podlegają udostępnieniu na
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.
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§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.

............................................
Zamawiający

...........................................
Wykonawca

Załączniki do umowy:
Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Nr 2 – Oferta Wykonawcy
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