Załącznik nr 2 do zapytania cenowego nr ZP.ZPF.271.18.2018 – projekt umowy

UMOWA Nr ………-PROJEKT
zawarta w dniu ................ pomiędzy:
Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Cewice – Jerzego Pernala
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Cewice – Marii Franciszczak
a
…….……………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ………………………………………….

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
cenowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej
oferty i została zawarta Umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn. „Dostawa
sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Cewice”, w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Cewice”, współfinansowanego ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
2. Przedmiotem

umowy

jest

dostawa

sprzętu

fabrycznie

nowego,

nieuszkodzonego,

nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich, w ilości i o parametrach technicznie
określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy dla części ………… zamówienia, będącym
załącznikiem do niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami
oraz postanowieniami umowy,
b) dostawy wyżej wymienionego sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na
terenie gminy Cewice na własny koszt i ryzyko,
c) świadczenie serwisu gwarancyjnego w zakresie określonym w § 3 niniejszej umowy,
d) przekazania Zamawiającemu dokumentacji wymienionej w § 4 niniejszej umowy, najpóźniej
w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

5. Dostawca oświadcza, że:
a) dostarczony sprzęt posiada niezbędne świadectwa zgodności z CE.
b) dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy.
c) dostarczony sprzęt spełnia warunki określone w formularzu ofertowym Wykonawcy,
będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
§2
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 sierpnia 2018.
2. Sprzęt odbierany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wcześniej
uzgodnionym, na terenie gminy Cewice.
3. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego bez
zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Protokół zdawczo - odbiorczy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
5. Jeżeli w trakcie odbioru nie stwierdzi się usterek, lub jeśli zostaną one usunięte natychmiast,
strony będą mogły przystąpić bezzwłocznie do odbioru końcowego. W takim przypadku
protokół odbioru będzie uzupełniony o stosowny wpis dotyczący dokonania odbioru
końcowego.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek lub odstępstw od wymagań, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania zmian zgodnie z opisem. W
takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub odstępstwach
w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. W protokole tym
Strony ustalą dokładny termin odbioru końcowego. Zapis ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
7. Odbioru przedmiotu umowy dokona minimum 2 przedstawicieli Zamawiającego w obecności,
co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony
w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony
8. Po podpisaniu protokołu i uregulowaniu płatności wynikającej z faktury sprzęt przechodzi na
własność Zamawiającego.
9. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i
godzinie dostawy.
10. Dostarczany sprzęt musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu
stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego sprzętu.
§3

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie i nieodpłatne
usuwanie zgłaszanych przez Zamawiającego usterek dostarczonego sprzętu na czas
określony w ofercie.

2.

W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza terenem gminy Cewice,
Wykonawca zapewni:
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

a) odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia
pisemnego zgłoszenia, na własny koszt
b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni
roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 7 dni roboczych od
dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego.
c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia
odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych
z oferowanymi.

3.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

podjęcia

czynności

serwisowych

w

czasie

nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.

4.

Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta

5.

Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu
zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.

6.

Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie
automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

7.

W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie
uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, obciążają Wykonawcę.

8.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.

9.

W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego
wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.

10. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do przekazywania dostarczonego
sprzętu jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Cewice.
11. Wykonawca zapewni 24 godzinny dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie
wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy.
§4
Do sprzętu Wykonawca załączy nie później niż z jego dostawą następujące dokumenty:
a)

kartę gwarancyjną,

b)

listę punktów serwisowych, które mogą obsługiwać dany sprzęt,

c)

dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych norm stosowanych materiałów (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski
potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

d)

instrukcję obsługi sprzętu i jego opis w języku polskim.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie
w wysokości: …………………. zł brutto, słownie:…………..……………………….., w tym podatek
VAT
…………..……..
(słownie:
………………………………………).
Wynagrodzenie
jest
współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
§6
1. W cenie sprzętu zawarte są wszystkie niezbędne opłaty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Cena zawiera podatek VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1
po dostarczeniu sprzętu oraz podpisaniu przez obie strony protokołów zdawczo-odbiorczych bez
zastrzeżeń. Zamawiający wymaga, aby każda pozycja formularza ofertowego w wyniku
realizacji niniejszego zamówienia ujęta została jako odrębna pozycja na fakturze.
3. Zmawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 14
dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego
4. Wykonawca (w związku z finansowaniem ze środków zewnętrznych zadania, o którym mowa w § 1
ust. 1 niniejszej umowy) zastrzega sobie i instytucjom upoważnionym do kontroli prawo wglądu do
dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów
finansowych.
5. Faktury należy wystawić Zamawiającemu zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca : Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
NIP: 841-16-22-753
Odbiorca:
Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
§7
1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
poprzez zapłatę kar umownych.
2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w §
5.
3. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w wykonaniu zapisów § 3 niniejszej umowy Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 za każdy
dzień zwłoki.
4. W przypadku niedostarczenia w terminie sprzętu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku niekompletnej dostawy sprzętu wraz z dokumentacją, o której mowa w § 4
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia łącznego określonego
w § 5 za każdy dzień zwłoki.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

6. Zamawiający może żądać kumulatywnej zapłaty kar umownych uregulowanych w ust. 2-5.
7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma obowiązek dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy od Zamawiającego.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej.
2. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną przekazane pod
rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,
a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
§ 11
Integralną cześć niniejszej umowy stanowi formularz ofertowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia ……….
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Cewice.
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych
Ilość: 2 komplety
Lp.

Wymagane minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne
1)

Defibrylator fabrycznie nowy.

2)

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla
dzieci. Defibrylator wyposażony w elektrody pozwalające na ich stosowanie zarówno u
dorosłych, jak i u dzieci, z możliwością przełączenia urządzenia na tryb pediatryczny.
Elektrody z czujnikami, po umieszczeniu bezpośrednio na skórze poszkodowanego, mają
na bieżąco dostosowywać polecenia defibrylatora do działań wykonywanych przez
użytkownika.

3)

Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia powinien być prowadzony przez
jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim.

4)

Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące:
1. o nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
2. o wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia,
3. o przeprowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o
wykrytym ruchu pacjenta)

5)

Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym,
gdy urządzenie jest w torbie i uchwycie ściennym), informujące o:
1. gotowości urządzenia do pracy,
2. technicznej sprawności urządzenia lub jej braku.

6)

Wyposażony w minimum dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk
uruchamiający i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualnie przyciski do obsługi
parametrów technicznych urządzenia.

7)

Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:
1. Algorytm postepowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytacji.
2. Możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia
w przypadku zmiany wytycznych ERC.
3. Możliwość rejestrowania takich danych jak: dokładny czas włączenia urządzenia,
zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie
minimum 30 min. Danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci).
4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows.
5. Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu
codziennym.
6. Urządzenie posiada możliwość przeprowadzenia testów obwodów elektrycznych
inicjowanych przez użytkownika.
7. Posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

8)

Wyposażony w minimum dwie pary elektrod samoprzylepnych. Na opakowaniu elektrod
oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający miejsce prawidłowego ich
naklejenia.

9)

Wyposażony w baterie nieładowalne – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. Bateria ma
zapewnić nie mniej niż 300 wyładowań max. energią.

10) Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych
pracy urządzenia:
1. Wymagania bezpieczeństwa – certyfikat zgodności PN-EN 60601
2. Stopień ochrony – certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55
3. Odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu – nie może
odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana
gotowość do pracy) – certyfikat zgodności z EN 50298 nie mniej niż IK08
4. Wyposażone w uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni
(wnętrze kabiny) na czas transportu – certyfikat zgodności z PN EN 1789.
Dopuszcza się złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnianie
wymogów każdej z w/w norm.
Należy uwzględnić warunki przechowywania, transportu oraz pracy w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej (temperatura, wilgotność)
Waga urządzenia: do 3,5 kg
11) Oferowany produkt powinien posiadać Deklarację zgodności CE.
12) Pełna asysta przy Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej (RKO) z metronomem i
komunikatami głosowymi informującymi, ile czasu pozostało do ukończenia RKO
13) Bezpieczny i skuteczny poziom dwufazowego impulsu defibrylacyjnego 150J, z
możliwością zaprogramowania swoich poziomów energii defibrylacyjnej. Zawarte w
elektrodach czujniki mają mierzyć opór ciała pacjenta w celu dostarczania z każdym
wyładowaniem impulsu elektrycznego o odpowiednim natężeniu.
14) Impuls defibrylacyjny dostarczany w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO.
15) Urządzenie zapewniające bezprzewodową łączność i zarządzanie danymi za pomocą
komputerów przenośnych oraz wyposażone w port podczerwieni, umożliwiający transmisję
informacji bez obawy o kompatybilność kabli i złącz.
16) Okres gwarancji na defibrylator – minimum 8 lat
Okres gwarancji na baterie – minimum 4 lata na minimum 300 wyładowań,
Okres gwarancji na elektrody – minimum 2 lata
Okres gwarancji na pozostałe akcesoria – minimum 2 miesiące gwarancji.
17) Dodatkowe wyposażenie:
1. Torba transportowa na pasku z łatwego do czyszczenia materiału, mieszcząca
defibrylator, zapasową baterię, instrukcję obsługi oraz wyposażona w kieszeń do
przechowywania kompletów elektrod.
2. Zestaw ratowniczy (maseczka elastyczna, nożyczki, rękawiczki, golarka)
18) Instrukcja obsługi, dokumentacja techniczna i certyfikaty zgodności w języku polskim lub w
tłumaczeniu na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
Dostawa latarek akumulatorowych
Ilość – 2 szt.
Lp.

Wymagane minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne
1.

Sprzęt fabrycznie nowy.

2.

Źródło światła: dioda LED

3.

Strumień świetlny (moc światła): minimum 120 lumenów

4.

Zasięg światła: minimum 120 metrów

5.

Czas pracy w trybie maksymalnym – minimum 5 godzin

6.

Możliwość ładowania akumulatora za pomocą ładowarki do latarki firmy PELI model
StealthLite 2460, w których posiadaniu jest już Zamawiający.

7.

Latarka mocowana będzie do hełmów produkcji Kaliskich Zakładów Przemysłu
Terenowego (KZPT) model CALISIA VULCAN i musi pasować do uchwytów latarki do
hełmu KZPT, w których posiadaniu jest już Zamawiający.

8.

Deklaracja zgodności CE

9.

Gwarancja: minimum 4 lata

10.

Latarka musi spełniać wymagania dyrektywy ATEX dla stosowania w grupie II gazowej, w

strefach 1 i 2
11.

Instrukcja obsługi, dokumentacja i atesty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język
polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

