Ą

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ……/ DN / 2021
zawarta w Warszawie w dniu określonym w § 10 ust. 1, dalej zwana „umową”, pomiędzy:
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym jako samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawie, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000144355, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074, zwanym
dalej: „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Pana Roberta Gałązkowskiego – Dyrektora
a
…………………………………………………...……………………………………..……………....,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem…………..,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …….……………………................
NIP
…………………….
REGON ……………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………
zwane dalej łącznie „Stronami” lub każdą z osobna „Stroną”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/6/VIII/2021
na „Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych wózków rozruchowych do statków powietrznych
użytkowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129), Strony zawierają
umowę następującej treści:

1.

2.

3.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa 5 sztuk zasilaczy prądowych GPU dedykowanych do obsługi
statków powietrznych eksploatowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwanych dalej
„zasilaczami GPU”.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zasilacze GPU własnym transportem na swój koszt
i ryzyko do siedziby Zamawiającego: ul. Księżycowa 5 w Warszawie. Odbiór przedmiotu umowy
odbędzie się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:35.
Dostarczane zasilacze GPU muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz muszą posiadać
stosowne badania i pomiary dopuszczające do użytku.
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4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.

1.

2.

Dostarczone przez Wykonawcę zasilacze GPU muszą spełniać wymogi określone
w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz być zgodne ze
złożoną
Ofertą
Wykonawcy
z
dnia
………..…….
stanowiącą
załącznik
nr 2 do umowy.
§2
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie ze złożoną Ofertą
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ....................... zł brutto, w tym
podatek VAT w wysokości ..........%: ........................... zł, wartość netto: ....................... zł, w tym:
cena brutto za 1 zasilacz GPU …....... zł.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zrealizowaną dostawę w terminie
do 21 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisaniu przez
Strony protokołu odbioru technicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, bez
zastrzeżeń.
Płatność za dostarczone zasilacze GPU zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy prowadzony w banku …………..………… o nr …………………………………..
Za termin płatności faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania
odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kar
umownych, o których mowa w § 6 i § 7.
Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.
§3
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie
do ................ dni od jej zawarcia lecz nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 r. Wraz z
zasilaczami GPU Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę
VAT.
Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż Zamawiający zobowiązany jest rozliczyć
środki finansowe otrzymane na realizację umowy, na podstawie faktury dostarczonej wraz
z zasilaczami GPU, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., pod rygorem
skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w § 7 ust. 4.
Z dostawy zasilaczy GPU zostanie sporządzony protokół odbioru technicznego, o którym mowa
w § 2 ust. 2, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, stwierdzający
w szczególności zgodność dostarczonych zasilaczy GPU z Opisem Przedmiotu Zamówienia
i Ofertą Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas czynności
odbioru niezgodności, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zasilaczy GPU, wyznaczając
Wykonawcy dodatkowy termin dostarczenia zasilaczy GPU zgodnych z umową. Termin
ponownej dostawy przedmiotowych zasilaczy GPU nie może przekroczyć terminu, o którym
mowa w ust. 1.
§4
Wykonawca na dostarczone zasilacze GPU udziela gwarancji i rękojmi na okres …. miesięcy
liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego, o którym mowa
w § 2 ust. 2, bez zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek i wad wykrytych w okresie trwania
gwarancji i rękojmi w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego
pocztą elektroniczną, na adres e-mail .....................................
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3. W przypadku gdy naprawa w terminie wskazanym w ust. 2 jest niemożliwa do wykonania,
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy Zamawiającemu zasilacz GPU
o równoważnych parametrach.
4. Jeżeli w ramach przyznanej gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zasilacze GPU
wolne od usterek i wad lub dokonał istotnej naprawy, termin udzielonej gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia zasilaczy GPU wolnych od usterek i wad. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy.
5. Wszelkie koszty wynikające ze skorzystania przez Zamawiającego z praw gwarancyjnych
i rękojmi ponosi Wykonawca.
§5
1. Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do realizacji umowy, w szczególności do odbioru
faktury VAT i podpisania protokołu odbioru technicznego, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest
Kierownik Działu Operacji Naziemnych.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest ……………………….
§6
1. Strony ustalają kary za zwłokę w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych
w umowie lub na jej podstawie:
1) w przypadku zwłoki w dostawie – w wysokości 0,2 % całkowitej wartości wynagrodzenia
brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu
określonego w § 3 ust. 1;
2) w przypadku zwłoki w wykonywaniu działań serwisowych, o których mowa w § 4 ust. 2 –
w wysokości 300,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w
§ 4 ust. 2.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownych, o których mowa w ust. 1.

1.
2.
3.

4.

5.

§7
W okresie obowiązywania umowy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, każda
ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części.
Ciężar udowodnienia zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 leży po Stronie
odstępującego.
Zamawiający może odstąpić od umowy według swego wyboru w całości lub w części,
w całym okresie obowiązywania umowy, w szczególności w następujących przypadkach:
1) gdy dostarczone zasilacze GPU okażą się niezgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz
złożoną Ofertą Wykonawcy lub gdy termin dostawy zasilaczy GPU przekroczy o 14 dni termin
dostawy określony w umowie;
2) złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszeniu upadłości, otwarcia likwidacji, wszczęcia
postępowania naprawczego;
3) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;
4) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;
5) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy.
Zamawiający w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. może odstąpić od umowy
w całości lub w części, w trybie natychmiastowym bez wyznaczenia Wykonawcy jakiegokolwiek
dodatkowego terminu, jeżeli łącznie: nie zostanie zachowany przez Wykonawcę termin dostawy
zasilaczy GPU oraz termin dostarczenia faktury VAT, określone w § 3 ust. 1.
Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego pisemnie na adres e-mail
....................................., o wystąpieniu zdarzeń opisanych w ust. 3 pkt 2-4 w ciągu 3 dni roboczych
liczonych od daty ich wystąpienia.
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W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych
w ust. 3 lub ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną równą 10% całkowitej
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od
umowy odpowiednio w całości lub w części, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
8. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy odpowiednio w całości lub w części z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
9. Odstąpienie od umowy następuje w dniu, w którym druga Strona mogła się zapoznać
z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
10. Strony
zastrzegają
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych,
o których mowa w niniejszym paragrafie.
11. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych i należnych kar umownych, o których mowa
w niniejszym paragrafie oraz w § 6, z wierzytelności Wykonawcy z tytułu wystawionych przez
niego faktur VAT.
12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony,
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto umowy określonej w § 2 ust. 1.
6.

1.

2.
3.

4.

§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące,
w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony zgodnie z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
ustalają, że zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych
w ust 4.
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:
1) obniżenie ceny jednostkowej za przedmiot umowy przez Wykonawcę może nastąpić w
każdym czasie w szczególności na skutek: zmiany cen producentów materiałów, obniżenia
kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, pojawienia się na rynku
przedmiotu umowy o parametrach równoważnych cenowo korzystniejszej dla
Zamawiającego;
2) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy
udzieleniu niniejszego zamówienia treść umowy będzie zmieniała się stosownie
do wprowadzanych rozwiązań prawnych;
3) zmiany terminu dostawy przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej;
4) zmiany terminu dostawy przedmiotu umowy w przypadku istotnej zmiany warunków
dostawy lub parametrów przedmiotu umowy;
5) zmiana realizacji zamówienia w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnego
wpływu sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2 (chorobą COVID-19) na możliwość
realizacji przedmiotu Umowy.

§9
1. Wykonawca zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane
od Zamawiającego i wykorzysta je wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz nie ujawni ich osobom
trzecim. Wykonawca jest obowiązany przedsięwziąć środki służące zapewnieniu poufności tych
informacji przez wszystkie osoby uczestniczące ze strony Wykonawcy w wykonaniu Umowy.
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Zakaz dotyczy także pracowników, podwykonawców i kontrahentów Wykonawcy. Zakaz nie
dotyczy informacji, które Wykonawca zobowiązany jest ujawnić na podstawie przepisów prawa
i Umowy.
2. Wykonawca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
organizacji, struktury i sposobu działania Zamawiającego, które powziął w związku z zawarciem
i wykonywaniem Umowy.
3. W przypadku powierzenia, za zgodą Zamawiającego, wykonania części przedmiotu Umowy
innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte
wykonanie Umowy w zakresie powierzonym tym podmiotom.
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na udostępnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowiązany jest do przedstawienia wykazu osób trzecich współpracujących
z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy wraz ze stosownymi oświadczeniami
o zachowaniu poufności.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa również po wykonaniu
przez Wykonawcę Umowy lub po jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu przez Strony.
6. Po wykonaniu przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu umowy w innym trybie Wykonawca
zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie przekazane w ramach umowy materiały oraz
ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nośniki zawierające te informacje lub dokumenty, oraz złożyć
oświadczenie, iż zwrócone materiały obejmują wszelkie dane, informacje i dokumenty, w których
posiadanie Wykonawca wszedł w związku z zawarciem Umowy - w terminie 7 dni od wykonania
umowy lub rozwiązania Umowy w innym trybie.
7. Każda ze Stron zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych
osobowych ujawnionych w związku z realizacją Umowy był prowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz opracowanymi i wdrożonymi, na użytek wewnętrzny
Stron, dokumentami zawierającymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot
umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Wykonawca jest zobowiązany, przetwarzając dane osobowe, do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.
10. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zawartych w Umowie dotyczących go
danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej - również w zakresie firmy.

1.

§ 10
Umowę sporządzono w formie elektronicznej. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez
ostatnią ze Stron.
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Wszelkie spory będą załatwione przez Strony polubownie, a w przypadku niemożności tego
rozwiązania, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowią:
1) załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) załącznik nr 2 do umowy - Oferta Wykonawcy;
3) załącznik nr 3 do umowy – Wzór protokołu odbioru technicznego.
2.

Zamawiający
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO
Dotyczy: Umowy nr ………….. z dn………………..r. .na dostawę 5 szt. wózków
rozruchowych do statków powietrznych LPR.
W dniu ……………………r. Komisja w składzie:
1. Zamawiający
Imię i nazwisko

Stanowisko

1
2
3
2. Wykonawca
Imię i Nazwisko

Stanowisko

1.
2
Dokonała odbioru 5 szt. zasilaczy rozruchowych zgodnie z listą kontrolną.
USTALENIA KOMISJI:
a)

dostawa jest zgodna / nie zgodna z wymaganiami.

b)

w stosunku do wymagań wskazuje następujące niezgodności:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Uzgodniono

usunięcie

niezgodności

i

ponowne

zgłoszenie

do

odbioru

do

dnia…….…………………………
Inne wnioski Komisji:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad i usterek:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1.

Certyfikaty potwierdzające spełnianie wszystkich ww. parametrów technicznych, określonych
przez Zamawiającego;

2.

Świadectwa zgodności wystawione na zgodność z obowiązującymi normami EU;

3.

Instrukcja obsługi urządzeń;

4.

Karty gwarancyjne urządzeń;

Na tym protokół zakończono i podpisano:
Członkowie komisji:
Przedstawiciele Wykonawcy:

Przedstawiciele Zamawiającego

1. ...........................................

1. .........................................

2. ...........................................

2. .........................................

3. ………………………………

3. .....................................…
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