Część II SIWZ ‐ Wzór umowy
Znak sprawy: DTECH/1/14/17
UMOWA Nr ……………………

zawarta w Krotoszynie w dniu …........................ 2017 roku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ul. Młyńska 2, 63‐700 Krotoszyn,
NIP: 621 15 36 551, REGON: 000310226, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:

…………………………………………………………..
a:
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą
Umowa została zawarta w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu pn.: "Poprawa infrastruktury
ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny”
współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014‐2020.
Wyboru Wykonawcy dokonano po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) o wartości szacunkowej
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pod nazwą
„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu do diagnostyki, terapii i opieki neonatologicznej” (znak sprawy:
DTECH/1/14/17).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.
3.

4.

Przedmiotem umowy jest dostawa…………………………………..……. , w ramach postępowania
przetargowego pod nazwą „Dostawa aparatury medycznej i sprzętu do diagnostyki, terapii i opieki
neonatologicznej”, część nr …...
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 3… do SIWZ (właściwy dla części zamówienia
nr ….).
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji
zamówienia zostanie uznany za dochowany, jeśli przed upływem terminu określonego w zdaniu
pierwszym zostaną podpisane przez Zamawiającego protokoły zdawczo – odbiorcze dotyczące
wszystkich elementów zamówienia bez zastrzeżeń.
Integralną częścią umowy jest SIWZ wraz z Załącznikami, dokumentacja postępowania w/s zamówienia
publicznego oraz oferta Wykonawcy.
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5.

Miejscem realizacji zamówienia jest Oddział noworodkowy Szpitala Powiatowego im. Marcelego
Nenckiego przy ul. Bolewskiego 4‐8, 63‐700 Krotoszyn (O.NOWORODKOWY).

§2
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
netto ……… PLN (słownie: …………….),
podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ……… PLN (słownie: ……………………..),
brutto …………..PLN (słownie: ……………….).
2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem niezmiennym w całym okresie obowiązywania
umowy i obejmuje wszelkie koszty należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym koszty
realizacji obowiązków opisanych w § 3 niniejszej umowy.
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowane na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie, bez zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego, ostatniego protokołu zdawczo ‐ odbiorczego realizacji zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych.
5. Wykonawca dostarczy fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania, przez
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, ostatniego protokołu zdawczo ‐ odbiorczego w ramach
umowy. Lista uprawnionych przedstawicieli określona została w § 8 niniejszej umowy.
6. W razie błędów w dostarczonej fakturze Zamawiający uprawniony jest do żądania skorygowania
faktury, a Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
(lub faktury korygującej) Zamawiającemu w terminie 3 dni od zgłoszenia błędu.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, przelewem bankowym, w terminie do 60 dni od daty
dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. W przypadku wystawienia
dokumentów korygujących termin zapłaty będzie liczony od daty wpływu ostatniego korygującego
dokumentu.
8. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
9. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
wymagalnych zobowiązań wobec Zamawiającego, w tym z tytułu kar umownych.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności:
1) dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji aparatury i sprzętu składających się
na przedmiot umowy;
2) przeprowadzenie testów poprawności działania dostarczonej i zainstalowanej aparatury i sprzętu;
3) przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych z obsługi dostarczonej aparatury i sprzętu dla 5‐10
osób z personelu Zamawiającego, w terminach ustalonych z Zamawiającym;
4) udzielenie ‐io 1 miesięcznej gwarancji na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad
współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, a także zasad etyki zawodowej.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do
należytego wykonania umowy, a także posiada potencjał do wykonania przedmiotu umowy.
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4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych dostaw i prac
montażowych.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania wynikające
z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) i został
dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku konieczności
dokonania zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych w trybie
art. 58 w/w ustawy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć wraz z dostarczanym urządzeniem kopię
zgłoszenia lub powiadomienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsca wskazane w § 1 ust. 5
niniejszej umowy własnym transportem i na własny koszt.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w razie konieczności narzędzia i materiały niezbędne do
montażu, uruchomienia, przeprowadzenia testów oraz instruktaży dla personelu.
8. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązany jest zapoznawać się z ewentualnymi wskazówkami
Zamawiającego dotyczącymi sposobu wykonywania przedmiotu umowy. Wskazówki będą
przekazywane w formie pisemnej do rąk osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym za
pokwitowaniem lub faksem, lub drogą elektroniczną w formie maila. Nieuwzględnienie wskazówek
wymaga pisemnego uzasadnienia doręczonego do rąk osoby upoważnionej do kontaktów z
Wykonawcą.
9. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej (podwykonawcy)
na zasadach określonych w SIWZ.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje
własne.
12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z dostarczanymi urządzeniami i wyposażeniem
następujące dokumenty:
a) Instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej), skróconą wersję
instrukcji obsługi i BHP w wersji papierowej;
b) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej;
c) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie bez
utraty gwarancji;
d) dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do
rejestru wyrobów medycznych) z tłumaczeniem na język polski w przypadku oryginału w języku
obcym;
e) oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o
wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), a w przypadku obowiązku zgłoszenia/powiadomienia ‐
również poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię dokonanego zgłoszenia/powiadomienia;
f) wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla
wskazanych przedstawicieli serwisowych;
g) dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia
wymaganych i zalecanych przez Producenta;
h) paszport techniczny;
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i) kartę gwarancyjną, (zgodną z § 5 niniejszej umowy);
j) oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) o ile dotyczy;
k) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy.
14. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż wskazanych przez
Zamawiającego członków personelu w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji aparatury i
sprzętu w miejscu ich użytkowania.
§4
TERMINY REALIZACJI UMOWY ORAZ WARUNKI ODBIORU
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w §8 o
terminie gotowości do dostawy, montażu, uruchomienia, przeprowadzenia testów poprawności
działania, przekazania do eksploatacji i przeprowadzenia instruktażu przedmiotu umowy.
2. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości wykonania zamówienia przez
Wykonawcę wyznaczy termin dostawy, montażu, uruchomienia, przeprowadzenia testów poprawności
działania, przekazania do eksploatacji i przeprowadzenia instruktażu, nie dłuższy niż 5 dni roboczych od
dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.
3. Potwierdzeniem odbycia instruktażu stanowiskowego przez personel Zamawiającego jest lista
poinstruowanych w zakresie obsługi przedmiotu dostawy pracowników Zamawiającego opatrzona ich
podpisami.
4. Każdorazowo, z zastrzeżeniem ust. 6, po dostawie, montażu, uruchomieniu, przeprowadzeniu testów
poprawności działania, przekazaniu do eksploatacji i przeprowadzeniu instruktaży stanowiskowych dla
personelu Zamawiającego, zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy dotyczący danego
elementu przedmiotu umowy.
5. Ostatni Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego
stanowi podstawę do wystawienia faktury za przedmiot zamówienia.
6. W przypadku stwierdzenia podczas dostawy, montażu, uruchomienia, przeprowadzenia testów
poprawności działania, przekazania do eksploatacji lub instruktażu wad lub usterek w odbieranym przez
Zamawiającego przedmiocie umowy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego i wyznaczy termin usunięcia wad lub usterek.
7. O fakcie usunięcia wad lub usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, wnosząc jednocześnie o
wyznaczenie kolejnego terminu dostawy, montażu, uruchomienia, przeprowadzenia testów
poprawności działania, przekazania do eksploatacji i instruktażu. Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje się
odpowiednio.
8. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym
terminie, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 7 poczynając od następnego dnia po
upływie wyznaczonego terminu na ich usunięcie. Stanowić to będzie podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega, że każdorazowo dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów
poprawności działania i instruktaż muszą nastąpić w obecności uprawnionego przedstawiciela
Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy.
10. Do czasu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego danego urządzenia ryzyko wszelkich
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub zaginięciem tego urządzenia ponosi
Wykonawca.
11. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich okolicznościach, które mogą
przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy.
12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udzieli mu niezwłocznie informacji o stanie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy oraz sposobie jego wykonania. Informacje wymagają formy pisemnej pod
rygorem uznania nienależytego wykonania umowy.
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13. Zamawiający ma prawo do bieżącego monitorowania postępu realizacji przedmiotu umowy w zakresie
zgodności z opisem zawartym w SIWZ, w szczególności poprzez wizytę w miejscu realizowania
przedmiotu umowy lub żądania złożenia sprawozdania z przebiegu prac.
§5
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY
1. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi: …. 2 miesięcy i rozpoczyna bieg odrębnie dla każdego
elementu przedmiotu umowy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru zdawczo ‐
odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 4.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowane
placówki serwisowe. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w siedzibie Zamawiającego.
3. Gwarancja obejmuje co najmniej:
a) Usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych;
b) Naprawę uszkodzeń urządzeń (z wyjątkiem uszkodzeń powstałych wyłącznie z winy
Zamawiającego), w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;
c) Usuwanie usterek i błędów funkcjonalnych.
4. Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii (wystąpienia wad lub usterek) reakcja serwisu, tj.
przybycie autoryzowanego serwisu do Zamawiającego, wyniesie maksymalnie 36 godzin od momentu
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
5. Czas naprawy przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż: 72 godziny ‐ w przypadku naprawy
niewymagającej wymiany podzespołów; 5 dni roboczych ‐ w przypadku naprawy wymagającej wymiany
podzespołów; 7 dni roboczych ‐ w przypadku konieczności importu podzespołów (części zamiennych) z
zagranicy.
6. Czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia awarii.
7. Gwarancja na naprawione urządzenia zostanie przedłużona o czas naprawy.
8. W przypadku konieczności naprawy urządzenia poza miejscem użytkowania, Wykonawca zorganizuje
transport do miejsca naprawy oraz po naprawie do miejsca użytkowania oraz pokrywa koszty transportu
i ponosi ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty urządzenia.
9. Jeśli usunięcie awarii we wskazanym czasie jest niemożliwe, Wykonawca na czas naprawy zobowiązany
jest do dostarczenia Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, aparatury/sprzętu zamiennego,
o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż dostarczone w ramach przedmiotu umowy oraz
przeprowadzi instruktarz stanowiskowy personelu Zamawiającego, zapewniający personelowi
Zamawiającego umiejętność obsługi aparatury / sprzętu zastępczego.
10. W ramach usuwania wad materiałowych lub konstrukcyjnych Wykonawca zobowiązany jest dokonać
naprawy poprzez wymianę dotkniętego wadą elementu w terminie wskazanym w ust. 5.
11. Dwukrotne uprzednie uszkodzenie tego samego urządzenia lub podzespołu/elementu, w okresie
gwarancji, obliguje Wykonawcę w przypadku trzeciego uszkodzenia tego samego urządzenia lub
podzespołu/elementu do jego wymiany na nowe, wolne od wad, spełniające te same parametry, w
terminie 14 dni liczonych od chwili trzeciego zgłoszenia o awarii.
12. Za moment zgłoszenia wad lub usterek uważa się moment wysłania faksu lub e‐maila. Wykonawca
zapewni możliwość zgłoszeń 24h/dobę i przez 365dni w roku.
13. Zgłaszanie awarii realizowane będzie za pomocą faksu na nr ………….. lub e‐maila na adres: …………………
14. W okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przeprowadzi przeglądy
techniczne, walidacyjne i konserwacyjne przedmiotu umowy w terminach wymaganych i zalecanych
przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, łącznie z wymianą wszystkich części i
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu i utrzymania sprawności urządzeń, a
także ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane
zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. Wykonawca
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zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o konkretnej dacie przeprowadzenia przeglądu
nie później niż na 7 dni naprzód i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie wskazanego terminu. W
przypadku braku akceptacji terminu ze strony Zamawiającego Wykonawca zaproponuje dwa inne
terminy, z których Zamawiający wybierze jeden dogodny dla siebie termin przeglądu i powiadomi o tym
Wykonawcę.
15. Wykonawca dokona każdorazowo stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej i paszporcie technicznym
urządzeń, dotyczących zakresu wykonanych napraw, zmiany okresu udzielonej gwarancji i dopuszczenia
aparatury medycznej do eksploatacji po naprawie (przeglądzie), itp.
16. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie
zakończenia produkcji oraz dystrybucji akcesoriów i części zamiennych do wersji i modelu przedmiotu
niniejszej umowy, z wyprzedzeniem 1 roku, z zastrzeżeniem ust. 16.
17. Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą
dostępne w okresie 10 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę
potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną
na dzień upływu okresu gwarancji – nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem okresu gwarancji i nie
później niż na 3 dni przed upływem okresu gwarancji.
18. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji.
19. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne urządzenia niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, na
podstawie art. 145, ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie należne za zrealizowany zakres umowy.
3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 1 nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary
umownej.
4. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstępując od umowy Zamawiający poda jego przyczynę wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
5. Za dzień odstąpienia od umowy uznaje się dzień złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Poza przypadkami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Zamawiający może
odstąpić od umowy również z powodu nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w
szczególności w razie opóźnienia realizacji Przedmiotu Umowy o więcej niż 14 dni w stosunku do
terminu wskazanego w § 1 ust. 3 Umowy, a ponadto w razie zaistnienia okoliczności skutkującej utratą
dofinansowania przyznanego w ramach Projektu, o którym mowa w części wstępnej Umowy.
Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w terminie 30 dni od uzyskania
przez Zamawiającego informacji o przesłance stanowiącej podstawę dla odstąpienia od Umowy.
7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu opisanego w ust. 6, Wykonawca nie
zachowuje roszczenia o zapłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia, także za tę część zamówienia, którą
wykonał przed wykonaniem odstąpienia. Umowa uważana będzie za niezawartą a to, co Strony
świadczyły podlegać będzie zwrotowi.
§7
KARY UMOWNE
1. Z tytułu nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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1) za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
2) za nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek w przedmiocie
umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za
każdy dzień opóźnienia;
3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1
Umowy;
4) w przypadku przekroczenia czasu reakcji lub czasu usunięcia awarii przez autoryzowany serwis lub
niedostarczenia Zamawiającemu urządzenia zamiennego w wymaganym terminie, w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień przekroczenia/opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zamiennego;
5) w przypadku niewykonania przeglądu technicznego, walidacyjnego lub przeglądu
konserwacyjnego w umownym terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy.
3. Zamawiający może niezależnie od zastrzeżonych kar umownych dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne w zakresie rzeczywistej szkody i utraconych korzyści, z żądaniem
wynagrodzenia za utraconą dotację lub jej część włącznie.
§8
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielem/ami Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest/są:
 p. ………. tel: …….., e‐mail: ……….;
 p. ………. tel: …….., e‐mail: ……….;
2. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej umowy ze strony
Wykonawcy jest:
 p. ………. tel: …….., e‐mail: ……….;
§9
OCHRONA PRAWNA
1. Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej,
związanych z przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z normami ustalonymi w ustawie z dnia
30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 776) oraz w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 880).
2. Wszelkie zobowiązania wynikające z praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw
ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych ponosi Wykonawca.
§ 10. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej i mogą być
dokonywane w zakresie postanowień art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie
wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w
przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną
równowartość umniejszenia należności podatkowych wykonawcy,
2) zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy,
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3) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ
na termin wykonania przedmiotu umowy,
4) zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację umowy w pierwotnym
terminie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
5) z powodów niezależnych od Wykonawcy np. zaprzestania produkcji, niemożności dostarczenia
urządzeń opisanych w ofercie i konieczności zamiany tych urządzeń na analogiczne z
zastrzeżeniem, że będą to urządzenia o nie gorszych parametrach i nie wyższej cenie w stosunku
do oferty,
6) w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie
koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa,
7) w razie zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej umowy, w
szczególności w razie zmiany harmonogramu realizacji Projektu,
8) zmian podwykonawców ‐ jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia każdego Zamawiającego o każdej
możliwości opóźnienia wykonania przedmiotu umowy.
4. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem
nieważności.

§ 11
INNE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca nie może bez wyrażenia pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej, dokonywać cesji wierzytelności finansowych związanych z realizacją
niniejszej umowy. Podmiot, który utworzył zakład, wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod
uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę
sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok
poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej.
2. W sprawach nie regulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą ogólnie obowiązujące
przepisy, a w szczególności:
 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.),
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. 2017 r. poz. 459 ze zm.),
 ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211),
 ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 776),
 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 880).
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą starały
się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, jeden egzemplarz Zamawiający.
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WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………
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