Załącznik nr 3 do 1849/ZP/2019
ISTOTNE POSTANOWIENIA,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NR _ _/DN/2019
zawarta w dniu

2019 r. w Warszawie, dalej zwana „umową”, pomiędzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5,
01-934 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 016321074
NIP 522-25-48-391
zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Roberta Gałązkowskiego
a
…………………………………………………………………………………………………
wpisanym/ą do ……………………………
pod numerem …………………………...
REGON …………………………………..
NIP ……………………………………..
zwanym/ą dalej Wykonawcą,
reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………………………………………
zwanych dalej łącznie Stronami.

Umowę na „Zakup wraz z montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach
mebli medycznych do Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie (2 Zadania)”
dla inwestycji współfinansowanej z ze środków UE – Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego –
Etap I” zawiera się na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm. ), o następującej treści.:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i rozmieszczenie w wyznaczonych
pomieszczeniach:
a. Ciągu dezynfekcyjnego (Zadanie nr …..);
b. Mebli medycznych i szaf ubraniowych (Zadanie nr …..);
dalej zwane „przedmiotem umowy”.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
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2.

Przedmiot umowy, określony w ust. 1, musi spełniać wymogi zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia oraz być zgodny ze złożoną Ofertą Wykonawcy z dnia …………….,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
§2

1.

Całkowitą wartość umowy, stanowiącą łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy,
Strony ustalają do kwoty brutto ......... PLN (słownie: …..……………………..…….…...),
w tym netto ......... PLN (słownie: …..…………………………………….………...).

Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty związane z dostawą przedmiotu umowy,
określonym w § 1, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jak również koszt
montażu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy będzie realizowana przelewem na wskazany
również
na
fakturze
rachunek
bankowy
Wykonawcy
o
numerze
.............................................
4. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej pod
względem księgowym faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez
Strony
bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy, w terminie do trzydziestu (30) dni
od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
5. Za termin płatności faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury przez
Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega
sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.
7. Zamawiającemu, na podstawie przysługującego mu prawa, będzie potrącał kwoty kar
umownych, o których mowa w § 5 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Naliczenie
kary umownej następuje poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem oraz
wskazaniem faktury VAT, której potrącenie dotyczy.
8. Całkowita wartość umowy w okresie obowiązywania umowy nie podlega zmianom
i waloryzacji.
9. Wierzytelności, wynikające z umowy, nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiającego.
10. Strony nie przewidują wpłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy.
2.

§3
1.

2.
3.
4.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż ……….. (…..)
tygodni (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłuższym niż 4 tygodnie) liczone od daty
złożenia zamówienia przez Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres e-mail
…………
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do Filii
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wskazanej w ust. 3
Jako miejsce dostawy przedmiotu umowy Strony ustalają Filię Zamawiającego
w Lublinie, zlokalizowaną w Janowicach (Janowice 32A, gm. Mełgiew).
Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić datę oraz godzinę dostawy i montażu przedmiotu
umowy telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail z Kierownikiem Filii
w Lublinie – Panem Patrykiem Rzońca, tel. 509 142 194, e-mail: p.rzonca@lpr.com.pl
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5.

6.

7.

lub wyznaczonym przez niego pracownikiem.
Z dostawy przedmiotu umowy zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru, podpisany
przez Strony z adnotacją „bez zastrzeżeń”, stwierdzający w szczególności zgodność
dostarczonych mebli z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz
w odpowiedniej ilości, pod warunkiem, iż nie zostały spełnione przesłanki zawarte w ust.
6.
Jeżeli podczas czynności odbioru okaże się, że przedmiot umowy jest niezgodny z umową
lub nieodpowiedniej ilości lub posiada wady, Zamawiający ma prawo odmówić jego
przyjęcia a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ponownie przedmiot umowy
lub brakującą jego część lub przedmiot umowy wolny od wad, w terminie nie dłuższym
niż siedem (7) dni.
Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do realizacji umowy, w szczególności
do odbioru faktury VAT i podpisania protokołu odbioru jest Kierownik Filii
Zamawiającego wskazany w ust. 4 lub wyznaczony przez niego pracownik.
§4

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne lub za wady fizyczne

2.

3.
4.

5.
6.

przedmiotu umowy wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące, liczone od dnia podpisania
przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela na przedmiot
umowy ………………. (…..) miesięcznej (zgodnie z Ofertą Wykonawcy, nie mniej
niż 24 miesiące) gwarancji, liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego
użytkowania przedmiotu umowy.
Wykonawca przez okres trwania gwarancji zobowiązuje się do naprawy przedmiotu
umowy, a kiedy naprawa nie jest możliwa do wymiany przedmiotu umowy na nowy,
w terminie do czternastu (14) dni od daty zgłoszenia wady przedmiotu umowy przez
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o stwierdzonych
wadach w przedmiocie umowy niezwłocznie po ich stwierdzeniu, pocztą elektroniczną na
adres e-mail: ………………………………………….
Koszty przesyłania przedmiotu umowy do Wykonawcy oraz z powrotem
do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Uprawnienia wynikające z gwarancji stosuje się odpowiednio w przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z ustawowego prawa rękojmi.
§5

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo
naliczyć kary umowne. Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo
do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.
2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu:
a. opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o których mowa
w § 3 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w formularzu cenowym
Wykonawcy, który stanowią załącznik nr 1 do umowy, niezrealizowanego
w terminie przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia;
b. opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,1%
wartości wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień
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3.

4.

5.

6.

opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadku opóźnienia w realizacji
przedmiotu umowy trwającego ponad czternaście (14) dni. W tym przypadku
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 2 ust. 1.
W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących
po drugiej Stronie, Strona rozwiązująca umowę zapłaci drugiej stronie karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1
W przypadku odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
leżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej Stronie karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
leżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca od części umowy zapłaci drugiej Stronie
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej wartości umowy.
§6

1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ), która podlega udostępnianiu
w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Wykonawca jest zobowiązany, przetwarzając dane osobowe, do stosowania
przy ich przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
zawartych w umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię
i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie
firmy.
§7

1.
2.
3.

4.
5.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku niemożności
ich rozwiązania w ten sposób, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy – oferta Wykonawcy z dnia
……………………………...
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Strona 4 z 4

