Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego na dostawę systemy
do

przechowywania

Koncentratu

Krwinek

Płytkowych (KKP) 6/ZO/2018

Wzór umowy
na dostawę urzadzenia do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP).
umowa zawarta dnia .................... roku w Zielonej Górze pomiędzy Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, NIP 973-0589-613, REGON 000291931, KRS nr 0000037792,
które reprezentuje:


Monika Fabisz Kołodzińska – Dyrektor,

zwanym dalej Zamawiającym,
a
.......................................................,
które reprezentuje:


....................................,

zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
1. Wymienione wyżej osoby, występujące w imieniu stron tej Umowy, oświadczają, że są prawidłowo
umocowane do reprezentowania, każda odpowiedniej strony.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579) zgodnie z art.4 ust. 8 – zamówień, których wartość nie przekracza 30 000
euro.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do przechowywania płytek w ilości nie mniejszej
niż 80 pojemników płytkowych (KKP) o pojemności 600 ml lub pojemników płytkowych z aferezy
o pojemności 1300 ml, nie mniej niż 30 pojemników. W skład systemu wchodzą następujące
urządzenia:
a. inkubator do utrzymania zadanej temperatury w procesie przechowywania pojemników
płytkowych,
b. mieszadło / wytrząsarka do mieszania pojemników płytkowych.
2. Wymagania techniczno – funkcjonalne przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do
umowy.
3. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
3.1

Oferowane urządzenie musi posiadać deklarację zgodności (znak CE).

3.2

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 24 miesięcy poczynając od dnia
zainstalowania i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego.

3.3

Gwarancja obejmuje w tym okresie naprawy i przeglądy wykonywanie w odstępie 12 miesięcy.

1|Strona

Wykonawca zapewni gwarancję dla zamontowanych części zamiennych (podzespołów) przez

3.4

okres nie krótszy niż 24 miesiące od ich wymiany.
§3
Wynagrodzenie
1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, uwzględniające wszystkie koszty realizacji
zadania oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia określone jest na podstawie cen przedstawionych w ofercie jak niżej:

Nazwa i opis przedmiotu
zamówienia

Model
/podaj nazwę
własną /model/typ//

Urządzenie do
przechowywania Koncentratu
Krwinek Płytkowych (KKP).


2.

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

zł

zł

Stawka
podatku od
towarów i
usług
%

Podatek
od
towarów i
usług
zł

Wartość
brutto

1

słownie wartość brutto: ..................................................................

Wartość wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym
urządzenia w tym koszty przeglądów technicznych, napraw awaryjnych wraz z kosztem dojazdu
do miejsca realizacji usług.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie 30 dni od jej wystawienia,
na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

4.

Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4

1. Termin realizacji dostawy i oddania urządzenia do użytku na warunkach określonych w umowie:10
dni od dnia zawarcia Umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić sprzęt,
co zostanie potwierdzone Protokołem uruchomienia i przekazania do eksploatacji przez
Zamawiającego.
2. Przekazanie

sprzętu

nastąpi

Protokołem

uruchomienia

i

przekazania

do

eksploatacji

po wykonaniu przeglądu technicznego oraz kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej w siedzibie
Zamawiającego. Protokół musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę. Podpisanie
przez obie strony pozytywnego Protokołu z uruchomienia i przekazania do eksploatacji stanowi
podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty
protokolarnego uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.
4. Dostarczenie i instalacja urządzenia obejmuje:
a) dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. RCKiK w Zielonej
Górze, ul. Zyty 21, szczegółowy termin dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, na
co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą,
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zł.

b) wykonanie i udokumentowanie kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej po
dostarczeniu urządzenia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania,
c) kompleksowe szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu w szczególności
w zakresie:


obsługi, użytkowania, konserwacji sprzętu,



przeprowadzania kwalifikacji urządzenia.

Miejsce szkolenia – siedziba Zamawiającego.
5. Przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: certyfikat CE, specyfikację techniczną
oraz instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (CD
lub pendrive).
6. Wymagania dotyczące przeglądów technicznych i napraw awaryjnych:
6.1 Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przeglądów technicznych i napraw awaryjnych z należytą starannością
i z wykorzystaniem odpowiednich, wysokiej jakości narzędzi i materiałów w terminie i czasie
uzgodnionym z Zamawiającym,
b) wykonania przeglądów technicznych i napraw awaryjnych zgodnie ze sztuką, wiedzą
i doświadczeniem oraz maksymalnymi możliwościami technicznymi oraz obowiązującymi
przepisami,
c) regulacji parametrów technicznych urządzenia, przy których dokonywana jest naprawa,
d) zapewnienia poprawnej pracy urządzenia, przy których wykonano usługę naprawy.
6.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) podczas świadczenia usługi przeglądów technicznych:


każdorazowo dokonał wpisów do K-LOG urządzenia,

 sporządził protokół z opisem wykonanych czynności, potwierdzający wykonanie usługi,
protokół zostanie przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego.
b) podczas świadczenia usługi napraw awaryjnych:


każdorazowo dokonał wpisów do K-LOG urządzenia,



sporządził protokół z opisem wykonanych czynności wraz z informacją czy wymagana
jest ponowna kwalifikacji urządzenia

- protokół zostanie przygotowany przez

Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt przeglądy techniczne urządzenia wraz
z kwalifikacją w okresie trwania gwarancji (pierwszy – po zainstalowaniu, drugi oraz trzeci
odpowiednio w odstępie 12 miesięcy), a także po każdej naprawie podczas trwania okresu
gwarancyjnego – udokumentowany wpisem do K-LOG urządzenia.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad działania i/lub awarii sprzętu Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Wykonawcę.
9. W przypadku wady działania i/lub awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia z podaniem przewidywanego czasu przybycia ekipy
serwisowej.
10. Wykonawca niezwłocznie zleci naprawę wad i/lub usunięcie awarii sprzętu. W przypadku wady
działania i/lub awarii sprzętu czas naprawy nie może przekroczyć 48 godzin. Okres 48 godzin
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rozumiany jest, jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia e-mailowego, telefonicznego lub
zgłoszenia wad i/lub awarii faksem do momentu ich usunięcia.
10.1 W przypadku naprawy wymagającej wyłączenia z użytku urządzenia na czas dłuższy niż 3 dni
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego o tych samych
parametrach.
10.2 W przypadku trzech awarii urządzenia w sposób uniemożliwiający jego pracę, Wykonawca
zobowiązuje się na pisemne żądanie Zamawiającego na wymianę sprzętu na nowy, przy
zachowaniu parametrów określonych w umowie. Wymiana urządzenia nastąpi w terminie do 21
dni od dnia otrzymania pisemnego żądania.
11. W przypadku wystąpienia konieczności kwalifikacji urządzenia, po wymianie lub naprawie
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kwalifikacji urządzenia na swój koszt.
12. Wszelkie informacje o zakresie naprawy powinny zostać ujęte w protokole naprawy.
13. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem zgłaszanych wad i/lub awarii ponosi Wykonawca.
14. Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów
o rękojmi.
15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do części zamiennych w okresie co najmniej 10 lat
od dnia zawarcia umowy.
§6
Przedstawiciele stron
W sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zmian jej treści:


przedstawicielem

Zamawiającego

jest

Adam

Włoch

tel.

68 329

83

62,

ekspedycja@rckik.zgora.pl,


przedstawicielem Wykonawcy jest: ..................................,,



w sprawach dotyczących realizacji Umowy Zamawiający będzie się kontaktował
z

Wykonawcą

telefonicznie

(nr

telefonu)

...............

(nr

faksu)

............,

e-mailem (adres e-mail..................................,


w sprawach dotyczących serwisu, napraw awaryjnych Zamawiający będzie się kontaktował
z Wykonawcą telefonicznie (nr telefonu) ..........., faksem (nr faksu) ...................
e-mailem (adres e-mail) ....................... osoba do kontaktu wskazana przez Wykonawcę –
.....................
§7
Kary umowne

1. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi
od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Jeżeli zobowiązania umowne wynikające z Umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę
z opóźnieniem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy, w przypadku dostarczenia
i instalacji sprzętu po terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
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b) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy, w przypadku wady/usterki
nieusuniętej w terminie określonym w § 5 ust. 10, w § 5 ust. 10.1, w § 5 ust. 10.1 Umowy
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
przedmiotu

Umowy,

gdy

którakolwiek

ze

stron

odstąpi

od

Umowy

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zamawiający zastrzega prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar umownych
z płatności z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na podstawie noty wystawionej przez
Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Naliczone kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy
na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.
§8
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku przekroczenia
terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 14 dni. W powyższym przypadku rozwiązanie Umowy
następuje z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
3. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe w tle realizacji niniejszej Umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu trybu negocjacyjnego dla zakończenia
sporu.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
1 egz. dla Zamawiającego.
Załącznik:
1.

protokół z uruchomienia i przekazania do eksploatacji urządzenia.

Zamawiający
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Wykonawca

załącznik nr 1
PROTOKÓŁ
z uruchomienia i przekazania do eksploatacji urządzenia.

Spisany w dniu ................................... pomiędzy:
Wykonawcą:
reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………………

a
Zamawiającym:
reprezentowanym przez
miejsce instalacji:

……………………………………………………………………………………

Uruchomiono i oddano do użytku:
nazwa

model

rok produkcji

ilość

Wykonawca udziela użytkownikowi gwarancji na warunkach określonych Umową ................ na okres
24 miesięcy.

Dostarczono:


instrukcję obsługi w języku polskim w formie pisemnej: tak / nie,*



dostarczono certyfikat CE: tak / nie*,



dostarczono kartę gwarancję tak /nie*.

Wykonano:


przegląd techniczny urządzenia wraz z kwalifikacją: tak / nie,*



kompleksowe szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu w szczególności
w zakresie:


obsługi, użytkowania, konserwacji sprzętu tak / nie*,



przeprowadzania kwalifikacji urządzenia tak / nie*,

* niepotrzebne skreślić.

Przedstawiciel
Zamawiającego

...................................

Przedstawiciel
Wykonawcy

.............................

