
 
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy 

 
Umowa Nr_____________________ (WZÓR) 

 
zawarta w dniu _____________________ w Sejnach 
 
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach,  
ul. Dr. Edwarda Rittlera nr 2, Sejny 16-500, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000016297, numer REGON 790317340, 
reprezentowanym przez Pana Waldemara Kwaterskiego – Kierownika Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, zgodnie z Informacją odpowiadającą 
odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiącym Załącznik nr 1 
do Umowy 
zwanym dalej jako „Zamawiający”, 
a, 
_____________________ 
_____________________ 
reprezentowanym przez: 
_____________________ 
zgodnie z _____________________ stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 
zwanym dalej jako „Wykonawca”, 
łącznie zwanymi „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”, 
 
Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem _____________________ w dniu 
_____________________ ) opartego na przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. dalej jako „pzp”) 
współfinansowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowana Szpitala Powiatowego w Sejnach w 
celu podniesienia standardu świadczenia usług” organizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. 
Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.  
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa. 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Wykonawca zobowiązuje się przenieść prawo własności i wydać Zamawiającemu sprzęt medyczny 
szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do Umowy – wypełnionym przez Wykonawcę formularzu 
ofertowym wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz Załączniku nr 4 do Umowy – wypełnionym  
przez Wykonawcę formularzu parametrów technicznych* / wypełnionych przez Wykonawcę 
formularzach parametrów technicznych* wg załączników nr 2a, 2b lub 2c do SIWZ (dalej zwany 



 
jako „Przedmiot Umowy” lub „towar”), a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić 
Wykonawcy umówioną cenę, o której mowa w § 5. 

 
§ 2 

Obowiązki i zapewnienia Wykonawcy 
1. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki 

organizacyjne, aby zrealizować wszystkie postanowienia Umowy w sposób profesjonalny  
i z należytą starannością umożliwiającą spełnienie wymagań i osiągnięcie celów 
technicznych i funkcjonalnych towaru. 

2. Wykonawca zapewnia, że: 

a. cel, dla jakiego zostało powierzone mu wykonanie Przedmiotu Umowy,  
jak też sposób jego wykorzystania przez Zamawiającego, jest Wykonawcy wiadomy, 

b. realizacja Przedmiotu Umowy nie będzie naruszać w jakikolwiek sposób 
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

3. Wykonawca zapewnia, że własnym staraniem i na własny koszt zapewni wszelkie narzędzia  
i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania wszelkich postanowień Umowy. 

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, 
nieregenerowany, wyprodukowany w roku 2014, wolny od wad fizycznych  
i prawnych, nieobciążony żadnymi prawami osób trzecich, kompletny i po zainstalowaniu 
gotowy do pracy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca przed wydaniem towaru Zamawiającemu zobowiązuje się do zainstalowania  
i uruchomienia Przedmiotu Umowy, a następnie do: 

a. dokonania wpisu zainstalowanego sprzętu medycznego do paszportu technicznego, 

b. przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, 
eksploatacji i ewentualnej konserwacji towaru. Szkolenie odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. Wykonanie szkolenia zostanie 
potwierdzone wydaniem certyfikatów każdemu członkowi przeszkolonego 
personelu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami oraz instrukcją obsługi przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zapewnia, że we wszystkich przypadkach, w których do prawidłowego 
funkcjonowania Przedmiotu Umowy niezbędne będzie podłączenie do źródeł zasilania 
(gniazda, zaworu etc.), Wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawcą budowanego 
obiektu Szpitala umiejscowienie źródeł zasilania tak, aby Zamawiający mógł użytkować 
dostarczony sprzęt medyczny zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami 
eksploatacyjnymi. 

8. Wszystkie czynności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu zostaną wykonane  
w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy. 

9. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym sprzętem medycznym: 

a. deklarację zgodności wystawioną zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych 
ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie 
klasyfikowania wyrobów medycznych (o ile deklaracja taka będzie wymagana 
odpowiednimi przepisami prawa), 



 
b. tłumaczenia deklaracji zgodności na język polski, jeżeli oryginał deklaracji 

wystawiony jest w języku obcym, 

c. poświadczenie zgłoszenia wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o ile wymóg takiego 
zgłoszenia wynika z odpowiednich przepisów prawa), 

d. kartę gwarancyjną, 

e. instrukcję obsługi, użytkowania i konserwacji, 

f. wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela do przeprowadzenia okresowych przeglądów, obsługi serwisowej, 
konserwacji, napraw, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli 
bezpieczeństwa. 

10. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby 
Zamawiającego.  

11. Wykonawca zapewnia, iż czynności związane z instalacją, montażem i uruchomieniem 
Przedmiotu Umowy nie spowodują trudności w pracy personelu Zamawiającego. W czasie 
realizacji prac montażowych Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie odpowiednio składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci na własny koszt. 

12. Wykonawca zapewnia, że dysponuje sprzętem i osobami niezbędnymi do prawidłowej 
realizacji postanowień Umowy. 

13. Wykonawca zapewnia, iż w przypadku wystąpienia awarii  lub usterki składników II i III 
części zamówienia oraz skanera i jego wyposażenia a także aparatu USG i dwóch 
negatoskopów zawartych w zakresie I części zamówienia trwającej dłużej niż 7 dni (czas 
liczony będzie od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia awarii 
lub usterki Wykonawcy.) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po upływie 7 dni na swój 
koszt i ryzyko sprzęt medyczny o takich samych lub lepszych parametrach niż Przedmiot 
Umowy (dalej jako „sprzęt zastępczy”) na cały czas trwania naprawy. Koszt transportu, 
ubezpieczenia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi sprzętu zastępczego 
obciąża Wykonawcę.. 

14. Obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego obowiązuje dla całości sprzętu zawartego w 
zakresie II i III części zamówienia oraz skanera i jego wyposażenia a także aparatu USG i 
dwóch negatoskopów zawartych w zakresie I części zamówienia, w okresie gwarancji oraz 
w okresie pogwarancyjnym, określonych w paragrafie 9 Umowy. 

15. Wykonawca realizując postanowienia Umowy zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących u Zamawiającego zasad, regulaminu i procedur, które to na wniosek 
Wykonawcy zostaną mu niezwłocznie udostępnione. 

16. W toku realizacji postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 
informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach, czy przeszkodach 
związanych z wykonaniem Umowy.  

17. Wykonawca dokona aktualizacji lub wykona nową dokumentację ochrony radiologicznej 
pracowni RTG Zamawiającego (Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkich 
niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych Wykonawcy) – dotyczy I części 
zamówienia. 



 
18. Po dokonaniu instalacji towaru Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze (akceptacyjne) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015) – dotyczy I części zamówienia. 

19. Wykonawca zobowiązuje się dokonać uruchomienia systemu i jego konfiguracji 
umożliwiającej współpracę z systemem informatycznym e-zdrowie posiadanym  
przez Zamawiającego. Koszty integracji ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy.  

 

§ 3 
Obowiązki  Zamawiającego 

1. W przypadku wykonania należycie wszystkich postanowień Umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy umówioną cenę. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których montowany będzie towar. 

3. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy wodę i energię elektryczną w zakresie 
niezbędnym do prowadzenia prac montażowych. 

 

§ 4  
Procedura wydania i odbioru Przedmiotu Umowy 

1. Wydanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy nastąpi najpóźniej w terminie do: 

a. Część I zamówienia* - _____________________ . 

b. Część II zamówienia * - _____________________ . 

c. Część III zamówienia * - _____________________ . 

2. Przez wydanie Przedmiotu Umowy Strony rozumieją jego dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego, montaż, instalację i uruchomienie towaru oraz udzielenie niezbędnego 
instruktarzu dla wskazanego przez Zamawiającego personelu w celu prawidłowego 
użytkowania towaru. 

3. Przez odbiór Przedmiotu Umowy Strony rozumieją stwierdzenie przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego prawidłowego dostarczenia towaru do siedziby 
Zamawiającego, montażu, instalacji, uruchomienia towaru oraz udzielenia niezbędnego 
instruktarzu dla wskazanego przez Zamawiającego personelu w celu prawidłowego 
użytkowania towaru. 

4. Strony uzgadniają, iż momentem wydania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego będzie 
dzień podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia przez upoważnionego 
przedstawiciela Zmawiającego z klauzulą „bez zastrzeżeń”. 

5. Strony ustalają, iż odbioru Przedmiotu Umowy dokona upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wydania Przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego wystąpienia usterek albo uszkodzeń w Przedmiocie Umowy, Wykonawca  
na swój koszt niezwłocznie usunie wszelkie stwierdzone przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego usterki lub uszkodzenia. Następnie Wykonawca ponownie 
zawiadomi Zamawiającego o gotowości do wydania towaru i możliwości przystąpienia 
Zamawiającego do odbioru towaru. 



 
6. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpić musi w siedzibie Zamawiającego w miejscu 

wskazanym przez osobę upoważnioną. 

7. Wydanie i odbiór Przedmiotu Umowy musi się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego. 

8. Obowiązek przygotowania wszelkich protokołów odbioru spoczywa na Wykonawcy. 

9. Protokół odbioru musi zawierać w szczególności informację o: 

a. czynnościach wykonanych przez Wykonawcę w dniu wydania i odbioru Przedmiotu 
Umowy, 

b. dokumentach wydanych Zamawiającemu, 

c. dacie wydania Przedmiotu Umowy, 

d. nazwę wydanego towaru. 

10. Protokół odbioru musi zawierać także miejsce na uwagi, które mogą być zgłaszane  
przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem  
o gotowości do wydania towaru Zamawiającemu wraz informacją o terminie wydania  
oraz osobach, które będą dokonywać wydania towaru. Wykonawca prześle także  
do uprawnionej przez Zamawiającego osoby projekt protokołu odbioru do akceptacji.  
W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do wzoru protokołu odbioru Wykonawca 
zobowiązany jest wprowadzić odpowiednie modyfikacje i ponownie odesłać protokół 
odbioru do osoby upoważnionej przez Zamawiającego, w celu jego akceptacji. W przypadku 
zgłoszenia kolejnych  uwag procedura określona w niniejszym ustępie ulega powtórzeniu. 

12. Zamawiający może odmówić odebrania towaru w przypadku zgłoszenia przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, co spowoduje, iż Wykonawca będzie 
musiał dokonać ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do wydania towaru. 

13. Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi Zamawiającego odrębną 
wiadomością o zakresie czynności, jakie Zamawiający ma dokonać w celu ułatwienia 
Wykonawcy montażu, instalacji i uruchomienia towaru oraz informację o możliwych 
terminach szkolenia personelu. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie postanowień Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości _____________________ zł netto (słownie: _____________________). Do 
wynagrodzenia tego zostanie doliczony należny podatek VAT, co w rezultacie da 
wynagrodzenie w wysokości _____________________ zł brutto (słownie: 
_____________________). 

2. Szczegółowe zestawienie cen za Przedmiot Umowy zawarte jest w Załączniku nr 3  
do Umowy. 

3. Wynagrodzenie netto za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji. 

4. Podpisanie protokołu odbioru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego  
z klauzulą bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 



 
5. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania  

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną realizacją postanowień 
Umowy w tym m.in.: opakowania, kosztów transportu krajowego lub zagranicznego, 
rozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia (o ile dotyczy), opłaty celne, montażu, 
uruchomienia, szkolenia obsługi personelu Zamawiającego, serwisowanie Przedmiotu 
Umowy w okresie gwarancji, koszty napraw gwarancyjnych, podatki oraz wszelkie inne 
koszty konieczne do wykonania zamówienia. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

Osoby upoważnione 

1. Osobami upoważnionymi do nadzorowania wykonania postanowień Umowy w imieniu 
Zamawiającego, jak i do kontaktowania się z Wykonawcą są: 

a. _____________________, tel. _____________________, e.mail 
_____________________, 

b. _____________________, tel. _____________________, e.mail 
_____________________ 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie posiadają upoważnienia do zaciągania w imieniu 
Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych lub dokonywania ustaleń związanych  
ze zmianą postanowień Umowy. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, upoważnione są do wydawania Wykonawcy wiążących 
poleceń oraz reprezentowania Zamawiającego przy odbiorze towaru oraz do zgłaszania 
wszelkich uwag i zastrzeżeń co do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Strony ustalają, iż całość korespondencji kierowanej przez Wykonawcę będzie kierowana 
bezpośrednio do wszystkich osób wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów w imieniu Wykonawcy z Zamawiającym jest: 

a. _____________________, tel. _____________________, e.mail 
_____________________ . 

6. Każda ze Stron ma prawo zmienić osoby, o których mowa powyżej, powiadamiając drugą 
Stronę na piśmie na 3 dni przed planowaną zmianą, bez wymogu sporządzania Aneksu  
do niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy karę umowną w następujących przypadkach i okolicznościach: 

a. w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy, 



 
b. w przypadku opóźnienia w terminie wydania Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości urządzenia 
dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c. w przypadku opóźnienia w naprawie sprzętu w okresie gwarancyjnym zgodnie ze 
wskazanym przez Zamawiającego terminem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wartości 
naprawianego urządzenia. Kara nie zostanie naliczona w przypadku wstawienia 
sprzętu zastępczego,  
 

d. w przypadku opóźnienia w naprawie sprzętu w okresie pogwarancyjnym zgodnie ze 
wskazanym przez Zamawiającego terminem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
naprawianego urządzenia. Kara nie zostanie naliczona w przypadku wstawienia 
sprzętu zastępczego, 

e. w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu sprzętu zastępczego, z 
wyłączeniem cyfrowego aparatu RTG zawartego w I części zamówienia,  
w okresie gwarancji i pogwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 25% wartości 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, w którym opóźnienie 
nastąpiło, 

f. w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek zapewnienia 
złożonego w § 2 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,  
za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, 
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 

§ 8 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

a. w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  
w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia; w takiej sytuacji Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

b. gdy zostaną wszczęte postępowania zmierzające do ogłoszenia upadłości, 
rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

c. gdy dostarczony sprzęt nie odpowiada opisowi i parametrom sprzętu wskazanym  
w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy, 

d. w przypadku, gdy Zamawiający w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w § 9,  
nie mógł korzystać z towaru dłużej niż 20 dni. 



 
2. Odstąpienie od Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące podstawę jego dokonania. Odstąpienie  
od Umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia  
o odstąpieniu od Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacyjny dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy 
według stanu na dzień odstąpienia. 

4. Z chwilą otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca wstrzyma 
wszelkie czynności związane z realizacją postanowień Umowy. 

 

§ 9 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zakupiony towar gwarancję szczegółowo określoną 
w Załączniku nr 4 do Umowy, nie krótszą jednakże niż 24 miesiące, z wyjątkiem 
pojemników na środek dezynfekcyjny, pojemników na mydło w płynie i pojemników  
na papier, w stosunku do których obowiązuje gwarancja minimum 12 miesięcy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sporządzenia protokołu odbioru z klauzulą  
„bez zastrzeżeń”. 

3. Wykonawca zapewnia przez cały okres gwarancji i w okresie pogwarancyjnym dane dot. 
serwisu/serwisów, w tym dane adresowe oraz osobę upoważnioną do kontaktu w zakresie 
serwisu/serwisów.  

4. Gwarancja obejmuje koszt dojazdu, robocizny, części zamiennych (za wyjątkiem materiałów 
eksploatacyjnych) bez względu na to, czy naprawa odbędzie się w miejscu użytkowania 
sprzętu, czy też poza nim. W zakres gwarancji wchodzą przeglądy okresowe oraz przeglądy 
wymagane przez producenta, przy czym: 

a. W zakresie Części I dotyczącej dostawy aparatu cyfrowego RTG - ich częstotliwość 
nie może być rzadsza niż 2 (dwa) razy w roku, przy czym Wykonawca zobowiązany 
jest do wymiany elementów, które podlegają wymianie, na własny koszt. 

b. W zakresie Części I dotyczącej dostawy aparatu USG - ich częstotliwość nie może 
być rzadsza niż 1 (jeden) raz w roku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest  
do wymiany elementów, które podlegają wymianie, na własny koszt. 

c. W zakresie Części I dotyczącej dostawy dwóch negatoskopów - ich częstotliwość  
nie może być rzadsza niż 1 (jeden) raz w roku (każdy z dwóch negatoskopów musi 
zostać poddany przeglądowi), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
elementów, które podlegają wymianie, na własny koszt. 

d. W zakresie Części II - ich częstotliwości nie może być rzadsza niż 1 (jeden) raz  
w roku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementów,  
które podlegają wymianie, na własny koszt. 

e. W zakresie Części III – ich częstotliwość nie może być rzadsza niż 1 (jeden) raz  
w roku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementów,  
które podlegają wymianie, na własny koszt. 



 
5. Naprawy sprzętu będą dokonywane w miejscu, w którym sprzęt jest używany,  

chyba że usterka lub awaria, która wystąpiła, jest na tyle poważna, iż naprawa towaru musi 
odbyć się poza miejscem jego używania. W takim przypadku koszty transportu  
i odpowiedzialność za Przedmiot Umowy od chwili jego wydania Wykonawcy do chwili 
jego odbioru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany i naprawy 
każdego z uszkodzonych elementów lub podzespołów, które uległy uszkodzeniu lub awarii. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne towaru jest odpowiedzialnością gwaranta  
z tytułu jakości towaru. Wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta, który może 
wymienić cały Przedmiot Umowy na nowy lub naprawić Przedmiot Umowy  
poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonej części, z tym że 3 (trzecia) naprawa tego samego 
elementu lub 3 (trzy) naprawy tego samego rodzaju lub wystąpienie 3 (trzech) usterek  
lub awarii tego samego rodzaju, uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany części i 
podzespołów na fabrycznie nowe.  

8. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii lub usterki wynosi 48 godziny od momentu 
zgłoszenia, w którym to okresie Wykonawca przystąpi do naprawy. Zgłoszenie awarii 
nastąpi telefonicznie na nr tel:  _____________________ e-mail: _____________________, 
fax: _____________________. 

9. Czas naprawy w okresie trwania gwarancji wynosić będzie 5 dni roboczych od momentu 
przystąpienia do naprawy towaru. 

10. Wybór sposobu zgłoszenia wystąpienia awarii lub usterki należy do Zamawiającego i może 
zostać dokonany w każdy ze sposobów wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu.  

11. Wykonawca w ciągu 12 godzin w dni robocze (poniedziałek – piątek) od otrzymania 
zgłoszenia powiadomi Zamawiającego o sposobie i terminie usunięcia awarii. 

12. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć przez okres 10 lat od zakończenia trwania okresu 
gwarancyjnego serwis pogwarancyjny z dostępnością wszystkich części zamiennych  
do Przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem części zamiennych do sprzętu komputerowego 
wchodzącego w skład dostarczonego towaru). 

13. W zakresie części I, II i III Części zamówienia w okresie pogwarancyjnym: 

a. czas przystąpienia do naprawy wynosić będzie 48 godzin w dni robocze liczonych od 
momentu dokonania zgłoszenia awarii lub usterki przez Zamawiającego. 

b. czas naprawy wynosić będzie 5 dni roboczych od momentu przystąpienia do 
naprawy. 

c. koszt dojazdu serwisu w okresie pogwarancyjnym będzie rozliczany według stawek 
zawartych w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.   
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm).  

 

§ 10* 

Wykonawcy wspólnie realizujący postanowienia Umowy 

1. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio  
do Wykonawców wspólnie ją realizujących. 



 
2. Wykonawcy wspólnie realizujący postanowienia Umowy solidarnie odpowiadają za należyte 

jej wykonanie. 

3. Wykonawcy wspólnie realizujący niniejszą Umowę, wyznaczają niniejszym spośród siebie 
Lidera upoważnionego do reprezentowania wszystkich Wykonawców realizujących 
postanowienia Umowy. Lider upoważniony jest do otrzymywania zapłaty i bezpośrednich 
kontaktów z Zamawiającym. 

4. Liderem o którym mowa w ust. 3 powyżej jest _____________________. 

 

§ 11 

Zmiana postanowień Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do jej treści  
w następujących przypadkach: 

a. wydłużenia terminu wykonania Umowy z powodu okoliczności zależnych  
od Zamawiającego, 

b. działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności, 
uniemożliwiającej wykonanie któregoś z postanowień Umowy w wyznaczonym 
terminie, 

c. w uzasadnionych przypadkach, ze względu na opóźnienia w produkcji danego 
towaru, opóźnienia związane ze zwalnianiem serii, nadzwyczajne trudności 
transportowe i magazynowe, problemy celne, możliwa jest realizacja dostawy  
w terminie późniejszym, na umotywowany wniosek Wykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego, 

d. w przypadku zaprzestania produkcji elementów potrzebnych do naprawy towaru 
Zamawiający będzie mógł wyrazić zgodę na dostarczenie części zamiennych  
o innych parametrach technicznych, które jednakże będą umożliwiały Wykonawcy 
naprawienie Przedmiotu umowy, 

e. w przypadku uchylenia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 25 marca 2002 r.  w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. Nr 27,  
poz. 271 z późn. zm) i zastąpienia go innym aktem prawnym regulującym 
przedmiotową materię. 

2. Możliwość zmiany postanowień Umowy nie uprawnia Wykonawcy do żądania 
wprowadzenia zmian do treści Umowy. 

 

§ 12  

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 
być dokonane w granicach określonych w art. 144 pzp. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę 
trzecią, w szczególności dokonanie cesji wierzytelności z Umowy wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest dozwolone 



 
wyłącznie w granicach dopuszczalnych przepisami pzp. W przypadku zamiaru dokonania 
przez Wykonawcę cesji wierzytelności na zabezpieczenie na bank lub konsorcjum banków, 
lub inne instytucje finansowe, finansujące działalność Wykonawcy dotyczącą realizacji 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający nie może odmówić wyrażenia zgody na dokonanie takiej 
cesji bez uzasadnionej przyczyny. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają  
pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o każdej zmianie 
statusu prawnego i adresu siedziby Stron niniejszej Umowy. W przypadku niedopełnienia 
w/w obowiązku przez którąkolwiek ze Strona, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty 
mogące wyniknąć wskutek zachowania. Strony ustalają, iż wszelkie informację, 
oświadczenia i pisma będą przekazywane osobom upoważnionym wskazanym w § 6 
Umowy. Wysłanie informacji lub oświadczeń do osób upoważnionych wskazanych w § 6 
Umowy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia lub poinformowania danej Strony. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze Stron Umowy. 

6. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Umowy tj: 

a. Załącznik nr 1 – Odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Zamawiającego. 

b. Załącznik nr 2 – odpis z _____________________ Wykonawcy. 

c. Załącznik nr 3 – wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załącznika  
nr 1 do SIWZ. 

d. Załącznik nr 4 – wypełniony przez Wykonawcę formularz parametrów 
technicznych* / wypełnione przez Wykonawcę formularze parametrów 
technicznych*  
wg załączników nr 2a, 2b lub 2c do SIWZ. 

e. Załącznik nr 5 – informacje o serwisie/serwisach odpowiedzialnych za świadczenie 
usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 

 

Zamawiający:	 	 	 	 Wykonawca:	
	
Imię i nazwisko:   _________________  Imię i nazwisko:_________________ 
 
Pełniona funkcja: _________________  Pełniona funkcja: _________________ 
 
 
Podpis:__________________________  Podpis:__________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
*niepotrzebne skreślić. 

 


