Umowa nr ............ / ...............
w sprawie zakupu lamp bakteriobójczych przepływowych/zamgławiacza/dozowników do dezynfekcji/termometrów
bezdotykowych, umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w ramach projektu pn.
„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
zawarta w Świeciu w dniu .................................... r. pomiędzy
WOJEWÓDZKIM SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA
(KRS_0000034171, NIP_5591699097, REGON_000291523) z siedzibą w Świeciu (86-100) ul. Sądowa 18 – zwanym
dalej ZAMAWIAJACYM,
a
…...........................................................................................................................................................................................
(KRS_....................., REGON_......................, NIP_.........................) z siedzibą w …....................... (…........................)
ul. …....................... – zwaną dalej WYKONAWCĄ,
zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1. Umowa jest następstwem wyboru oferty WYKONAWCY z dnia …................. r. w postępowaniu o udzielenia
§ 2.

zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytań ofertowych.
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, odpowiedzialnymi za realizację
postanowień

umowy

są

Malwina

Brzozowska

(tel.

52_3308396,

fax

52_3324541,

e-mail mbrzozowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl oraz Lucyna Mindykowska (tel. 52_3308350, fax
52_3324541, e-mail lmindykowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl) .
2. Osobą uprawnioną do reprezentowania WYKONAWCY, odpowiedzialną za realizację postanowień
umowy jest .....................................................................................................................................................
§ 3.

(tel. .............................., fax ..........................,e-mail ...................................................................................) .
1. Przedmiotem umowy jest zakup lamp bakteriobójczych przepływowych/zamgławiacza/dozowników do
dezynfekcji/termometrów bezdotykowych, umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia
22 kwietnia 2020 r. w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia spełniający poszczególne parametry:
a)
DOZOWNIK ŁOKCIOWY
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dozownik do butelek 500 ml, posiada możliwość regulacji dozowanej jednorazowo ilości
preparatu od 0,75ml do 1,5 ml,



dozownik jest wyposażony w nakładkę zapewniającą optymalne dopasowanie butelek o
różnej szerokości szyjki i zabezpieczającą przed ulatnianiem alkoholu ze środka do
dezynfekcji,



dozownik przystosowany jest do dozowania preparatów o różnej gęstości i lepkości bez
efektu zatykania,sklejania i skapywania,



dźwignia dozownika wykonana ze stali szlachetnej ,obudowa z anodowanego aluminium,



dozownik łatwy w montażu oraz dezynfekcji dzięki możliwości demontażu dozownika i
pompki bez użycia narzędzi,



posiada możliwość stałej oceny poziomu ilości preparatu,



odporny na działanie alkoholowych preparatów do dezynfekcji,

 możliwość sterylizacji dozownika w autoklawie (poza częścią ścienną).
b) TERMOMETR BEZDOTYKOWY


termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała i obiektów,
zasilany bateryjnie,



termometr jest urządzeniem medycznym spełnia wymogi dyrektywy unijnej 93/42/EEC o
wyrobach medycznych oraz normy dla termometrów klinicznych do pomiaru temperatury
ciała : ISO 80601-2-56:2009,



posiada podświetlany ekran z akrylową powierzchnią (nie plastik),



posiada alarm dźwiękowy temperatury,



posiada funkcję oszczędzania baterii-AUTO OFF,



pomiar temperatury co 1-2 sekund,



dokładność pomiaru +/-0,1C,



posiada pamięć minimum 10 pomiarów,



jest lekki, ma ergonomiczny kształt, możliwość dezynfekcji,

 posiada instrukcję użytkowania w języku polskim.
c) LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA STATYWOWA jednofunkcyjna do
dezynfekcji powietrza


lampa przejezdna na statywie,



obudowa wykonana z blachy kwasoodpornej,



posiada wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,



możliwość stosowania w obecności pacjentów i personelu,



posiada wbudowany licznik czasu pracy z wyświetlaczem z dokładnością do 1 godziny,



trwałość promiennika 8000 godzin,



element emitujący promieniowanie UV- C 2x55 W,
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dezynfekowana kubatura 45-90 m3/h,



zasięg działania lampy 18-36m2,



posiada I klasę zabezpieczenia p.p,



masa maksymalnie 14 kg,



lampa energooszczędna -pobór mocy max 115 W,



urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa i funkcjonalności zharmonizowanych norm

PN-EN 60601-1:2011.
d) PRZENOŚNE URZĄDZENIE

DO

DEZYNFEKCJI

POMIESZCZEŃ

METODĄ

FUMIGACJI


urządzenie umożliwia przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem
elektronicznym,



urządzenie rozprasza środek dezynfekcyjny w postaci suchej mgły – mikro kropelki do 5
mikronów,



możliwość regulacji procesu dezynfekcji w zakresie kubatury pomieszczenia od 101000m3,



urządzenie wyłącza się automatycznie po etapie dyfuzji środka,



możliwość kontroli penetracji środka testami wskaźnikowymi,



urządzenie łatwe do przenoszenia ,waga do 6,5kg,



zasilanie urządzenia 230V,



prędkość wyrzutu środka z dyszy minimum 80m/s,



środek dezynfekcyjny musi spełniać wymogi:
- nietoksyczny,niekorozyjny, bio-degradowalny,
- nie zawiera formaldehydu,amoniaku oraz chloru,
- nie pozostawia osadu i nie powoduje korozji,
- środek wykazuje aktywność bakteriobójczą,grzybobójczą,wirusobójczą i sporobójczą
potwierdzoną badaniami do wglądu dla zamawiającego,
- spełnia normę NFT 72 281(2014) dla dezynfekcji metodą zamgławiania,
- możliwość stosowania w urządzeniu również środków skutecznych wobec pasożytów np.

§ 4.

świerzbowca ludzkiego oraz powierzchni mających kontakt z żywnością.
1. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia określonego w § 3 niniejszej umowy,
Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia w terminie do dnia 21.08.2020 r.
2. Za dzień dostarczenia przedmiotu umowy uznaje się datę dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez
upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron.
4. W przypadku gdy podczas odbioru ujawnią się wady i usterki w przedmiocie umowy Zamawiający może:
a) odmówić odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia
wad;
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b) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli wady lub nieprawidłowości
okażą się istotne i trudne do usunięcia – w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia powyższej
§ 5.

okoliczności.
1. Za dostarczony przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie ze złożona przez niego
ofertą, wynagrodzenie w kwocie: …........... zł. netto (słownie: …....................................... złotych)
powiększonej o …......% podatek VAT w wysokości …................. zł., co łącznie stanowi kwotę
…............................... zł. brutto (słownie: ….................................... złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru za odebrany przedmiot zamówienia, w którym mowa w
§ 4 ust. 3 niniejszej umowy.
4. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego przez

§ 6.

Zamawiającego.
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt i ryzyko wszystkich
wad i usterek ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć
termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek przez Wykonawcę.
3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie stwierdzonych wad i usterek,
Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, przy

§ 7.

jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;
b) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku odstąpienia od
umowy

przez

Wykonawcę

z

przyczyn

leżących

po

stronie

Zmawiającego

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
w przypadku gdy rzeczywistą szkoda przekracza wysokość kar umownych;
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, na
§ 8.

podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli:
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a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć przez zawarciem umowy;
b) wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy albo
Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, dokona podziału lub zbycia
przedsiębiorstwa bądź połączenia z innym podmiotem;
c) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację ze swojej winy i nie
podejmuje jej przez okres co najmniej 3 dni roboczych;
d) Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności z opisem przedmiotu
zamówienia określonym w § 3 ust. 2 Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty przez
§ 9.

§ 10.

Wykonawcę należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań.
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany w niniejszej umowie.
2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów
mogących powstać na tle wykonania niniejszej umowy.
2. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w drodze polubownej wszystkie ewentualne
spoty powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przed sądem właściwym miejscowo

§ 11.

dla siedziby Zamawiającego.
1. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron
na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy „Prawa zamówień publicznych” nie stanowią inaczej. Sądem właściwym do
rozpoznawania sporów będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Załącznikami do niniejszej Umowy stanowiącymi jej integralna część są:
a)
Zapytanie ofertowe z dnia ….............................................. r.
b)
Oferta Wykonawcy z dnia …............................................... r.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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