Załącznik nr 4
do Zaproszenia do złożenia Ofert na:
„Dostawę defibrylatora AED”
(WZÓR UMOWY)
Umowa na „Dostawę defibrylatora AED”
NR __________________________ / 2019
nr nadany przez Zamawiającego

zawarta w dniu __________________________ 2019 r. w Otwocku pomiędzy :
Sądem Rejonowym w Otwocku z siedzibą w (05 – 400) Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2,
legitymującym się numerem NIP 5321172552, REGON 000324889 zwanym dalej
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
Justyna Misior – Dyrektor Sądu Rejonowego w Otwocku
a
___________________________
z
siedzibą
przy
ulicy
______________
w
__________________, NIP: ________________ , REGON: ________________, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd ___________________________, pod
numerem KRS ________________, zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
_______________ – ___________________________________________
uprawniony do ________________ reprezentacji Wykonawcy zgodnie z aktualnym na dzień
wejścia
w życie Umowy odpisem z rejestru przedsiębiorców,
alternatywnie
________________________
prowadzącą
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
„________________” z siedzibą przy ulicy ______________ w __________________, NIP:
________________ , REGON: ________________ zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu
którego działa:
_______________ – ___________________________________________
uprawniony do ________________ reprezentacji Wykonawcy zgodnie z aktualną na dzień
wejścia w życie Umowy Informacją Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanymi dalej „Stronami”.
§1
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
1.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku,
zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym
w Otwocku o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
EURO, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego w siedzibie Sądu
Rejonowego w Otwocku, dostawę 1 (jednej) sztuki nowego, nieużywanego i nienoszącego
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śladów uszkodzeń defibrylatora AED wraz z dostawą i montażem dedykowanej szafki
wewnętrznej oraz oznakowaniem szafki i miejsca montażu, zwanych dalej zbiorczo
„sprzętem/urządzeniem”.
2.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wskazany w ust. 1 Przedmiot Umowy zgodnie
z zakresem wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert z dnia __________ 2019 roku
i jego Załączniku nr 1 oraz zgodnie z Ofertą z dnia __________, które stanowią łącznie
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3.

Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego tj. Sądu Rejonowego
w Otwocku przy ul. armii krajowej 2 na swój koszt i ryzyko.

4. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w Umowie oraz związane z wykonaniem prac.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy
nad realizacją zamówienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot
umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki
wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
5. Wykonawca zabezpieczając realizację przedmiotu zamówienia powinien zapewnić
bezpieczny i swobodny dostęp do budynku dla użytkowników, tzn. pracowników Sądu,
personelu technicznego, ochrony, petentów oraz innych osób trzecich. Wykonawca powinien
zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa
użytkowników ze względu na realizowane roboty.
6. Po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia
gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do
odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty
odbiorowe, w tym dokumenty związane z Przedmiotem Umowy, takie jak instrukcje,
aprobaty, certyfikaty i dokumenty techniczne.
7. Strony zgodnie postanawiają, iż osobą do kontaktu w sprawie Umowy:
1) ze strony Zamawiającego będzie Pan(i) ___________________________________,
numer telefonu ________________, adres e-mail ____________________________;
2) ze strony Wykonawcy będzie Pan(i) ______________________________________,
numer telefonu ________________, adres e-mail ____________________________.
8. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjna
w języku polskim.
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zrealizuje i dostarczy przedmiot Umowy, na koszt własny do siedziby
Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą w terminie do dnia ___________ 2019 roku
2. Strony przyjmują, że po upływie terminu realizacji Umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie
uprawnienia umowne względem Wykonawcy ustalone na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego lub
wynikającego z Umowy.
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3. Wykonawca wykona niezbędne do realizacji przedmiotu umowy prace w godzinach
urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00 po
wcześniejszym uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Sądu.
§3
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z dokumentacją i obowiązującymi w Polsce
przepisami oraz normami technicznymi i medycznymi.
2. Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel i wykonywania robót
przewidzianych niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, na bieżąco będzie zabezpieczał i usuwał
zgodnie z przepisami w tym zakresie wszelkie odpady i śmieci będące efektem prowadzonych
robót.
4. Wykonawca jest odpowiedziany z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie prac
lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej
odpowiedzialności Zamawiającego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie mogą być spowodowane
błędem w wykonawstwie lub z winy pracownika na szkodę kogokolwiek uczestniczącego lub
nieuczestniczącego w przedmiocie umowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed
wszelkimi roszczeniami i działaniami, jakie mogłyby zostać przeciw niemu podjęte wskutek
naruszenia Umowy przez Wykonawcę w jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub
podległym jego kompetencji.
6. Wykonawca winien używać materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie dla
potrzeb Przedmiotu Umowy. W razie stwierdzenia przez wykonawcę jakichkolwiek wad
fizycznych materiałów, powinien on o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.
Wykonawca nie może używać dla potrzeb niniejszej Umowy jakichkolwiek materiałów,
w odniesieniu do których stwierdził wystąpienie wad.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń na terenie prac i jest
zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu zwolnienia z wszelkich odpowiedzialności
w przypadku zaistnienia tych zdarzeń.
§4
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwotę:
cenę netto ……………………………………….. zł
(słownie złotych: ..……………………………………...…….…….……………….…….);
podatek VAT (……….%) …………………..… zł
(słownie złotych: ..……………………………………...…….…….……………….…….);
cenę brutto …………………………..………… zł
(słownie złotych: ..……………………………………...…….…….……………….…….);
2. Cena oferty jest stała, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby
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w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru kosztów prac.
3. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie
z wyznaczonym zakresem. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych,
porządkowych i innych czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, a także
koszty materiałowe i osobowe oraz podatek VAT.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu prac oraz
podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad przez Zamawiającego.
5. Wykonawca wystawi fakturę na adres. Sąd Rejonowy w Otwocku ul. Armii Krajowej 2, 05400 Otwock , NIP 532-11-72-552
6. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi przelewem rachunek Zamawiającego
w terminie 21 dni po przekazaniu dokumentacji, protokolarnym odbiorze oraz dostarczeniu
faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania
faktury korygującej.
§ 5.
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przekazanie Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi z dniem
podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy.
2. Strony postanawiają, że odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo, po wykonaniu przez
Wykonawcę prac i czynności składających się na Przedmiot Umowy. Odbiór zostanie
potwierdzony protokołem odbioru, w którym Strony zobligowane będą zawrzeć
w szczególności następujące dokumenty i informacje:
1) oznaczenie protokołu, datę i miejsce dokonania odbioru oraz wskazanie osób
uczestniczących z zaznaczeniem charakteru uczestnictwa;
2) decyzję Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia Przedmiotu Umowy,
terminów usunięcia wad i usterek, obniżenia wynagrodzenia itp.;
3) jeżeli Przedmiot Umowy będzie wolny od wad, oświadczenie Wykonawcy o dobrej
jakości wykonanego Przedmiot Umowy;
4) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, a w przypadku odmowy podpisania
protokołu przez jedną ze Stron, wskazanie przez nią przyczyny odmowy złożenia
podpisu.
3. Strony zgodnie uznają, że podpisany protokół odbioru końcowego w przypadku następczego
ujawnienia niewykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku objętego niniejszą
Umową, nie będzie podstawą do twierdzenia o zwolnieniu Wykonawcy z tego obowiązku.
4. Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego na piśmie
o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, pod rygorem uznania, że okoliczności te nie mają znaczenia dla
niedotrzymania terminu.
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§ 6.
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na następujących warunkach:
A. minimum 6 lat na urządzenie;
B. minimum 5 lat na baterie;
C. minimum 5 lat na elektrody,
licząc od dnia podpisania protokołu bez zastrzeżeń. Wszelkie naprawy w okresie gwarancji
i rękojmi nie wynikające z winy Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
2. Ujawnione w toku gwarancji wady zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt w
terminie do 10 dni roboczych od daty ich zgłoszenia, które może być dokonane w formie
elektronicznej lub pisemnej. W przypadku stwierdzenia wady lub usterki
uniemożliwiającej skuteczna naprawę, Wykonawca w terminie wskazanym w zdaniu 1
zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad.
3. Koszty transportu w celu naprawy/ wymiany urządzenia ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewnia również urządzenie zastępcze na czas naprawy gwarancyjnej.
4. Jeżeli producent defibrylatora wymaga, aby w okresie obowiązywania gwarancji na
defibrylator został dokonany przegląd techniczny urządzenia, albo przegląd taki jest
wymagany po użyciu defibrylatora w celu ratowania życia – przegląd taki wykonywany
będzie na koszt Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez
okres kolejnych 6 lat od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. W okresie gwarancji wskazanej w § 6 ust. 1 lit B i C, Wykonawca w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu nowe
baterie i elektrody na minimum 10 dni przed upływem okresu przydatności
technologicznej do użycia lub po ich zużyciu na wezwanie Zamawiającego.
§ 7.
ZWŁOKA I KARY UMOWNE
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązuję się zapłacić zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 1 Umowy;
2) w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowa za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakości w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z § 6 niniejszej Umowy;
3) w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar.
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4. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
5. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia
mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak
od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia
szkody, w tym ewentualnego braku szkody.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa podlega przepisom o dostępie do informacji publicznej.
2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień zawartych w Umowie, wszelkie zmiany niniejszej
Umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem
nieważności.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajduje prawo
polskie, a przede wszystkim odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory,
jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, były rozwiązywane poprzez
bezpośrednie negocjacje. Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji lub stosowania niniejszej
Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jego zastosowanie w dowolnym
zakresie będzie nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe
postanowienia niniejszej Umowy, a każdy warunek, zobowiązanie i postanowienie Umowy
będzie ważne i wykonalne w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo, chyba że bez
istnienia takiego unieważnionego postanowienia Strony nie zawarłyby niniejszej Umowy.
6. Wykonawca nie ma prawa cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
rzecz osób trzecich
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej zawarcia.

_____________________

_____________________

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do umowy
WZÓR PROTOKOŁODBIORU
Protokół odbioru prac sporządzony w dniu ………………………..roku w …………………
pomiędzy:
Zamawiającym:
Sądem Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 reprezentowanym przez
Dyrektora Sądu Rejonowego w Otwocku – Justynę Misior
a
Wykonawcą
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………
Przedmiot dostawy i odbioru
Nazwa urządzenia

Lp.

Numer seryjny

Stwierdzamy, że zamówiony przedmiot zamowienia dotyczy umowy nr ………../19 z dnia
………………………………………………..
Odbiór ilościowy defibrylatora w imieniu Odbierającego:
ZGODNA*

NIE ZGODNA*

Ilość zgodna ze specyfikacją zawartą w Ilość jest nie zgodna ze specyfikacją zawartą
umowie
w umowie
Odbiór jakościowy defibrylatora w imieniu Odbierającego :
ZGODNA*

NIE ZGODNA*

Konfiguracja jest zgodna ze specyfikacją Konfiguracja jest nie zgodna ze specyfikacją
zawartą w umowie
zawartą w umowie
W przypadku niezgodności – zastrzeżenia Zamawiającego*
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
*odpowiednie skreślić
_____________________

_____________________

Zamawiający

Wykonawca
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