
Istotne postanowienia umowy:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
a) nie później niż 30 dni od podpisania umowy – na dostarczenie sprzętu medycznego,
b) nie później niż 60 dni od podpisania umowy – na przeprowadzenie szkoleń.

2. Dostawca  zobowiązuje  się  do  dostawy  towaru  fabrycznie  nowego,  nieużywanego,
bez wad  (fizycznych  i  prawnych)  i  bez  uszkodzeń,  zgodny  z  opisem  przedmiotu
zamówienia.

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na
własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

4. Dostawca zobowiązuje się do wniesienia i rozładunku defibrylatorów zgodnych z opisem
przedmiotu zamówienia.

5. Dostawca zobowiązany jest zgłosić swoją gotowość na piśmie, mailem bądź telefonicznie,
na  co  najmniej  2  dni  robocze  przed  przewidywanym  terminem  dostawy
i przeprowadzeniem szkolenia.

6. Warunkiem odbioru jest dostarczenie wymaganych zezwoleń, certyfikatów i atestów.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi u Zamawiającego, po wykonaniu dostawy i po

 sporządzeniu  i  podpisaniu  protokołu  zdawczo-odbiorczego  oraz  protokołów
z przeprowadzonych szkoleń.

8. Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  jest  zobowiązany  dokonać
sprawdzenia ilości i jakości przedmiotu zamówienia.

9. Niezgodność ilościową lub jakościową wykonanego przedmiotu zamówienia Zamawiający
zobowiązany  jest  reklamować  Dostawcy  na  piśmie  w  terminie  5  dni  roboczych  od
dokonywanego odbioru przedmiotu zamówienia.

10. W przypadku  reklamacji  określonej  powyżej  Dostawca obowiązany  jest  usunąć  wady
bądź uzupełnić przedmiot umowy, w terminie 3 dni roboczych tj. z wyłączaniem sobót,
niedziel i świąt od dnia złożenia reklamacji (liczy się data wysłania maila, faxu lub data
otrzymania przesyłki listowej).

11. Czynności,  o  których  mowa  powyżej  Dostawca  będzie  wykonywał  w  ramach
wynagrodzenia, określonego w umowie.

12. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie, które obejmuje
koszt dostawy, wniesienia, rozładunku przedmiotu zamówienia w  wyznaczonych przez
Zamawiającego pomieszczeniach oraz przeprowadzenie szkoleń.

13. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Dostawcy w terminie 30. dnia od daty
otrzymania  przez  Zamawiającego  faktur/-y  wystawionych/-ej  na:  Gmina  –  Miasto
Płock,  pl. Stary  Rynek  1,  09-400  Płock,  NIP  774-31-35-712.  W treści  dowodu
księgowego należy wpisać numer umowy.

14. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Dostawcy, przyspieszenie płatności za wystawiony
dowód  księgowy  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez
Zamawiającego  płatności  w  terminie  wcześniejszym  niż  ustalony  w  umowie,  strony
ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w
skali roku od należności z dowodu księgowego za każdy dzień płatności dokonanej przed
terminem  określonym  w  umowie.  Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania
zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

15. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur/-y, przy czym podstawą do
jej wystawienia są podpisane niezbędne protokoły.

16. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wartości przedmiotu
zamówienia określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,
-  opóźnienie  w  dostarczeniu  prawidłowego  przedmiotu  umowy  skutkiem  wniesionej
reklamacji, o której mowa powyżej – w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia,
określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,
-  opóźnienie  w  usunięciu  usterek  i  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie
gwarancji i rękojmi - w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia, określonego
w umowie, za każdy dzień opóźnienia,
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-  dwukrotnie  nie  dochowanie  wskazanych  przez  Zamawiającego  terminów  szkoleń  –
w wysokości 2% wartości wynagrodzenia.

17. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji:
- na okres 5 lat na defibrylatory (z możliwością przedłużenie o 2 lata przy rejestracji
urządzenia)  chyba  że  gwarancja  producencka  jest  dłuższa,  to  obowiązuje  gwarancja
udzielana przez producenta;
- na okres 5 lat na baterie w trybie czuwania i elektrody CPR-D Padz chyba, że gwarancja
producencka jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta;
- na okres 2 lat na elektrody wielofunkcyjne pediatryczne Pedi Padz II do AED Plus,
defibrylator treningowy i szafki do AED chyba, że gwarancja producencka jest dłuższa, to
obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta.

18. Okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się
z dniem bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, potwierdzonego
protokołem zdawczo-odbiorczymi.

19. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Urzędu  Miasta  Płocka  i  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,
dostępnymi  na  stronie  www.zsz.plock.eu oraz  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
standardów  z  nich  wynikających.  Regulacje  nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na
wymagania  bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione  Dostawcy  po  zawarciu
niniejszej umowy, zaś Zamawiający niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub
odpowiednio.

20. Dostawca  przedstawi  w  ofercie  cenę  jednostkową  brutto  i  netto  oferowanego
zamówienia, a także odpowiednio kwoty za całość zamówienia. 

http://www.zsz.plock.eu/

