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PROJEKT  UMOWY                                   Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA NR EP/221/…../2017 

na dostawę wraz z instalacją mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym 
do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ Szczecinie 

do przetargu nieograniczonego znak: EP/220/86/2017 

 
 

zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie 

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593, 

NIP 851 – 25 – 37 – 954 

zwanym Zamawiającym, którego reprezentuje: 

Dyrektor  - Małgorzata Usielska  

a: 

.......................................................................................................................................................... 

z siedzibą  

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

NIP …………………………, REGON ………………………… 

zwaną Wykonawcą, którą reprezentuje: 

1. ………………………… - ………………………… 

2. ………………………… - ………………………… 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa (dalej – „Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego p.n.: Dostawa wraz z instalacją mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym do 

zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).   

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu w postaci: 

mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym do zabiegów neurochirurgicznych, zwanego dalej w treści 

Umowy „Sprzętem”, spełniającego wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – „SIWZ”) wraz z wszystkimi jego 

przynależnościami i innymi urządzeniami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, za cenę zgodną z 

wyciągiem z oferty przetargowej Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy (dalej – „Oferta”) 

oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi Sprzętu. 

2. Przedmiot Umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach: 

a) Umowie,  
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b) SIWZ wraz ze wszystkimi jej załącznikami oraz modyfikacjami, w tym w szczególności w załączniku 

nr 1 do SIWZ, 

c) Ofercie.  

Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i 

obowiązków Stron, dokumenty określone w lit. a)-c) będą miały charakter wzajemnie uzupełniający, 

przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia dokumentu przywołanego wcześniej. 

Jednocześnie Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w 

tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub 

rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu 

należytej staranności.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z treścią Umowy, SIWZ oraz Ofertą. 

Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż wykona Przedmiot Umowy z należytą starannością, według najwyższych 

profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Sprzęt oraz wszelkie dostarczane wraz z nim przynależności i urządzenia pomocnicze (tak mechaniczne 

jak i niemechaniczne), o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ (dalej łącznie przynależności i 

urządzenia pomocnicze określane jako – „Urządzenia”), będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni 

sprawny, wolny od wad oraz dostarczony w oryginalnych opakowaniach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Sprzęt oraz Urządzenia wraz z wymienionymi poniżej 

dokumentami:  

a) odpowiednią dokumentacją techniczną (w miarę możliwości obejmującą także jego poszczególne 

elementy składowe oraz wszelkie niezbędne sterowniki programowe Sprzętu i Urządzeń), 

b) instrukcje obsługi dla użytkownika – dla Sprzętu oraz Urządzeń mechanicznych, 

c) dla Sprzętu oraz każdego Urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i 

bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego 

Urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego Urządzenia) – w przypadku 

Sprzętu obligatoryjnie, w przypadku Urządzeń – jeśli karty takie zostały dla Urządzenia wydane 

przez jego producenta, importera lub dostawcę; przekazanie kart gwarancyjnych nie wyłącza, ani 

nie ogranicza zakresu udzielanej przez Wykonawcę gwarancji jakości na cały Przedmiot Umowy – w 

tym Sprzęt i Urządzenia.  

8. Wszystkie wymienione w ust. 7 powyżej dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub 

przekazane Zamawiającemu wraz z ich tłumaczeniem na język polski.  

9. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania 

oprogramowań oraz wszelkich wymaganych sterowników programowych dla Sprzętu i Urządzeń (jeżeli 

dotyczy), a następnie do sprawdzenia poprawności ich pracy.  

10. Na wszystkie oprogramowania i sterowniki, o których mowa w ust. 9 Wykonawca, z chwilą odpisania 

protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 9 Umowy, udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej 

w czasie, obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji, uprawniających do korzystania 

z oprogramowania na następujących polach eksploatacji: 

a) używanie poprzez wprowadzanie, ładowanie, instalację, uruchamianie, wyświetlanie, testowanie, 

stosowanie i przechowywanie, 

b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części oprogramowani lub sterowników wraz z 

niezbędną dokumentacją, techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego oraz – w zakresie 

dokumentacji – drukarską, reprograficzną, w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji, 

utrzymania, przebudowy, rozbudowy i likwidacji, 

c) udostępnianie w wewnętrznych sieciach komputerowych,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera.  
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§ 2 

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY SPRZĘTU 

 

1. Dostawa i instalacja Sprzętu oraz Urządzeń odbędzie się w Szczecinie w siedzibie Zamawiającego przy 

ulicy Arkońskiej 4, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 49 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

2. Dostawa Sprzętu i Urządzeń do siedziby Zamawiającego realizowana będzie transportem Wykonawcy, na 

jego wyłączny koszt i ryzyko. 

3. Dostawa Sprzętu i Urządzeń realizowana będzie odpowiednim środkiem transportu, gwarantującym 

zachowanie właściwej jakości oraz warunków dla przewożonego ładunku. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty dostarczanego Sprzętu i Urządzeń w 

transporcie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie (data dzienna) dostawy i instalacji 

Sprzętu i Urządzeń. 

6. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego, w miejscu dostarczenia i 

zainstalowania Przedmiotu Umowy, po przeprowadzeniu wymaganego na podstawie Umowy 

przeszkolenia, o którym mowa w ust. 12 i następnych poniżej. Termin odbioru zostanie wyznaczony 

przez Zamawiającego na dzień przypadający nie później niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy. 

7. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 

do Umowy. W ramach odbioru Wykonawca, w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, 

dokona uruchomienia dostarczonego i zainstalowanego Sprzętu oraz Urządzeń celem stwierdzenia:  

a) kompletności Sprzętu i Urządzeń oraz ich zgodności z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 do 

Umowy, 

b) sprawności technicznej Sprzętu oraz poszczególnych Urządzeń, 

c) zgodności numerów umieszczonych na obudowach dostarczonego Sprzętu i Urządzeń z zapisami w 

indywidualnych kartach gwarancyjnych dla Sprzętu i Urządzeń (jeżeli dla danego Urządzenia karta taka 

została wydana). 

8. Odpowiedzialność za Sprzęt i Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego 

w momencie podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w ust. 7 powyżej. Za dzień 

wykonania Przedmiotu Umowy Strony przyjmować będą dzień podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego bez zastrzeżeń.  

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części Sprzętu lub Urządzeń, 

stanowiących Przedmiot Umowy, jeżeli dostarczony Sprzęt lub Urządzenia będą niekompletne, posiadać 

będą jakiekolwiek wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub nie będą spełniały wymagań 

Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) lub nie będą 

odpowiadały treści Oferty – w tym oświadczeniom Wykonawcy zawartym w wypełnionym i złożonym 

wraz z Ofertą załączniku nr 1A do SIWZ. W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole zdawczo 

-odbiorczym przyczyny odmowy odbioru całości lub części Sprzętu lub Urządzeń, wyznaczając 

jednocześnie Wykonawcy, z zachowaniem prawa do naliczania kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 

1 Umowy, dodatkowy termin do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

10. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający uprawniony będzie – wedle 

własnego wyboru – do odstąpienia od Umowy lub powierzenia wykonania jego niezrealizowanej części 

innemu podmiotowi, na wyłączony koszt i ryzyko Wykonawcy.    

11. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub o powierzeniu wykonania niezrealizowanej części Przedmiotu 

Umowy powinno zostać złożone na piśmie, w terminie do 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 

terminu dodatkowego, o którym mowa w ust. 9 powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

powinno przy tym zawierać uzasadnienie.   

12. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wyznaczonego przez Zamawiającego personelu, w liczbie 

nie mniejszej niż 6 osób (lekarzy) w zakresie obsługi Sprzętu i Urządzeń. 

13. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej odbędzie się w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, trwać będzie co najmniej 2 dni po 6 godzin w każdym dniu i obejmować będzie 
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przeszkolenie w zakresie korzystania z wszystkich funkcji użytkowych Sprzętu, jak i integracji Sprzętu i 

Urządzeń z systemem neuronawigacji posiadanym przez Zamawiającego. 

14. Udział w przeszkoleniu Wykonawca potwierdzi poprzez wystawienie imiennych certyfikatów dla 

wszystkich uczestników przeszkolenia. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości: ………………………… zł (słownie: …......................................................................) 

brutto (dalej – „Wynagrodzenie”).  

2. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu i ze skutkami wynikającymi z 

art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, tj. w 

szczególności koszty:  

a) dostawy, instalacji i uruchomienia Sprzętu i Urządzeń, 

b) ubezpieczenia Sprzętu i Urządzeń oraz transportu do Zamawiającego, 

c) przeszkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 12-14 powyżej,  

d) przeglądów o których mowa w ust. 9. 

4. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w ratach w sposób taki, że:  

a) zapłata pierwszej raty nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę faktury VAT, wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 

2 ust. 7 podpisany przez Strony bez zastrzeżeń, 

b) zapłata pozostałej części Wynagrodzenia następować będzie w 5 równych miesięcznych ratach, 

płatnych w terminie do 16 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym podpisano protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 

2 ust. 7 Umowy, na podstawie Harmonogramu Spłaty Rat, przekazanego przez Wykonawcę wraz z 

fakturą VAT, o której mowa w lit. a) powyżej. 

5. Ewentualne różnice w wysokości rat, o których mowa w ust. 4 lit. b) powyżej, powstałe w wyniku 

obliczeń i zaokrągleń, zostaną wyrównane w ostatniej racie, przy czym rata ta może być wyższa 

maksymalnie o 100 zł względem wcześniejszych rat. 

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać informacje o numerze umowy przetargowej, 

której dotyczy. Numer umowy przetargowej może być umieszczony także w treści załącznika do faktury. 

Nazwy poszczególnych pozycji w treści faktury muszą ściśle odpowiadać nazwom zawartym w SIWZ.  

7. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminach określonych w ust. 4. 

8. Za datę zapłaty wynagrodzenia strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. W ramach Wynagrodzenia w okresie gwarancji, począwszy od dnia wykonania Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca będzie wykonywał coroczne przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta 

odpowiednio Sprzętu i Urządzeń (jeżeli producent Urządzenia wymaga przeprowadzania takich 

przeglądów), potwierdzone każdorazowo wystawieniem raportu z wyszczególnieniem czynności 

przeglądowych i wpisem w paszporcie technicznym. Datę wykonania przeglądu należy każdorazowo 

uzgodnić z pracownikiem Sekcji Aparatury i Sprzętu Medycznego Zamawiającego. 

 

§ 4 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….-miesięcznej gwarancji (dalej – „Gwarancja”) (*zgodnie z 

okresem wskazanym w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy) na cały Przedmiot Umowy, 

zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz w załączniku nr 1 do Umowy a także, jeśli 

postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, w przepisach art. 577 i nast. KC. 
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2. Okres Gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego dostawy, o którym 

mowa w § 2 ust. 7 Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania wad, awarii i usterek Przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności Sprzętu i Urządzeń, w dni robocze w godz.: od 700  do 1500 pod numerem telefonu: 

…………………………, faksem pod numer: ………………………… lub e-mailem na adres poczty elektronicznej: 

………………………… . Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za 

pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia uszkodzenia.  

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca obowiązany jest 

informować Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.  

5. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania Przedmiotu Umowy, bądź w przypadku 

zaistnienia obiektywnych przesłanek, w autoryzowanym serwisie producenta Sprzętu lub Urządzenia.  

6. W okresie Gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do organizowania i wykonywania wszelkich 

przeglądów okresowych i czynności w zakresie konserwacji Sprzętu i Urządzeń na własny koszt i 

własnym staraniem. Przegląd gwarancyjny Sprzętu wykonywany będzie nie rzadziej niż raz na 365 dni, 

w każdym roku kalendarzowym.  

7. Wszelkie wady, awarie czy usterki będą przez Wykonawcę usuwane niezwłoczne, nie później jednak niż 

w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin usunięcia wady, 

awarii, czy usterki zostanie wydłużony do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia 

części zamiennych z zagranicy. W przypadku wydania dla Sprzętu lub Urządzeń kart 

gwarancyjnych/książek gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniego wpisu w 

karcie gwarancyjnej/książce gwarancyjnej, naprawionego Sprzętu lub Urządzenia opisując zgłoszoną 

przez Wykonawcę wadę, usterkę lub awarię oraz sposób naprawy. 

8. Jeżeli z obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, wskazany w ust. 7 powyżej termin usunięcia wady, 

awarii lub usterki będzie nierealny, Strony każdorazowo uzgodnią i potwierdzą protokolarnie sposób i 

termin wykonana naprawy. 

9. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 7 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć na czas usuwania wady, awarii lub usterki przekraczający 5 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia, Sprzęt lub Urządzenie zastępcze, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie 

gorszych od tych, jakie posiadał odpowiednio Sprzęt lub Urządzenie naprawiane.  

10. W razie braku porozumienia Stron w zakresie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zleci 

usunięcie wady, awarii lub usterki innemu autoryzowanemu przez producenta podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu Gwarancji. 

11. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach Gwarancji obciążają Wykonawcę, w 

szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny. 

12. W okresie obowiązywania Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić kartę pracy lub raport 

serwisowy dotyczący Sprzętu i Urządzeń objętych Gwarancją, w którym winny zostać zamieszczone 

wszelkie informacje dotyczące czynności przeprowadzonych przez serwis gwarancyjny, a w 

szczególności informacje dotyczące daty zgłoszenia, daty podjęcia naprawy oraz szczegółowego zakresu 

wykonanych czynności i wszelkich zużytych części.  

13. Karta pracy lub raport serwisowy musi być każdorazowo podpisana przez upoważnionego pracownika 

Sekcji Aparatury i Sprzętu Medycznego Zamawiającego.  

14. Kopia karty lub raportu serwisowego pozostaje każdorazowo u Zamawiającego. 

15. Usunięcie wady, awarii lub usterki uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony karty 

pracy/raportu serwisowego naprawy gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę rzeczywistego 

usunięcia wady, awarii lub usterki.  

16. Niesprawność Sprzętu lub Urządzenia, liczona od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki przez 

Zamawiającego do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę każdorazowo automatycznie przedłuża termin 

obowiązującej Gwarancji o cały okres niesprawności Sprzętu lub Urządzenia. W przypadku wymiany 

Sprzętu lub Urządzenia na nowy okres Gwarancji każdorazowo liczony będzie na nowo od daty dostawy 

nowego Sprzętu lub Urządzenia. 
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17. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej wady, awarii lub usterki 

gwarancyjnej (nie spowodowanej używaniem Urządzania niezgodnie z instrukcją obsługi, która została 

Zamawiającemu wydana przez Wykonawcę przy odbiorze) poszczególnego Urządzenia w okresie 

obowiązywania Gwarancji. W przypadku czwartej wady, awarii lub usterki gwarancyjnej (nie 

spowodowanej używaniem urządzania niezgodnie z instrukcją obsługi) tego samego rodzaju w okresie 

Gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu Sprzętu lub Urządzenia 

na nowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki gwarancyjnej lub 

zapewnienia Sprzętu lub Urządzenia zastępczego do czasu wymiany. 

18. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych dla Sprzętu i Urządzeń przez okres minimum 10 lat 

od daty wykonania Przedmiotu Umowy oraz zapewni możliwość  kupowania w tym okresie przez 

Zamawiającego części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej w zakresie 

odpowiadającym zakresowi przeszkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 12-14 Umowy.  

19. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez: ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(jeżeli Wykonawca przewidział podwykonawstwo w zakresie świadczenia usług serwisowych). 

20. Udzielenie Gwarancji przez Wykonawcę nie wyłącza, ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości udzielonych na całość lub część Przedmiotu Umowy przez 

osoby trzecie, np. producenta lub importera (jeśli gwarancji takich udzielono). 

21. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 5 

RĘKOJMIA 

 

1. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady (dalej – „Rękojmia”) rozpoczyna się z 

dniem rozpoczęcia biegu terminu Gwarancji i kończy nie wcześniej, niż w dniu wygaśnięcia Gwarancji.  

2. Jeżeli z powodu wady prawnej Zamawiający będzie zmuszony wydać jakąkolwiek część Przedmiotu 

Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu całości Wynagrodzenia bez względu na 

inne postanowienia Umowy.  

3. Zamawiający, w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności Przedmiotu Umowy z Umową lub w 

przypadku ujawnienia się jego wad fizycznych, uprawiony jest w do powołania Rzeczoznawcy i 

polecenia mu sporządzenia opinii na wskazane okoliczności (dalej – „Ekspertyza”). Pod pojęciem 

„Rzeczoznawcy” Strony rozumieć będą osobę posiadającą niezbędne uprawnienia do wykonywania 

ekspertyz i zarejestrowaną w odpowiedniej izbie rzeczoznawców lub wpisaną na listę biegłych sądowych 

na terenie Polski. 

4. O powołaniu Rzeczoznawcy Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wydania Ekspertyzy poniesionych przez 

Zamawiającego w przypadku potwierdzenia w jej treści okoliczności, o których mowa w ust. 3. W 

sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający uprawniony będzie do dalszej realizacji 

roszczeń przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego 

oraz ust. 6 i nast. poniżej.   

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia 

Przedmiotu Umowy do zgodności z Umową poprzez wymianę całości lub części Przedmiotu Umowy, 

której wadliwość lub niezgodność z Umową została potwierdzona Ekspertyzą, w terminie nie dłuższym 

niż 10 dni od przekazania mu Ekspertyzy. 

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zastrzeżonego w ust. 6 powyżej, Zamawiający 

uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy zawierać będzie uzasadnienie.  

8. Jeżeli w okresie 6 lat od dnia wykonania Przedmiotu Umowy dojdzie gdziekolwiek do incydentu 

medycznego w postaci jakiegokolwiek wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania Sprzętu, 

które mogą lub mogły bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia 



znak sprawy: EP/220/86/2017   7 

stanu zdrowia pacjenta skutkującego wprowadzeniem przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zakazu użytkowania sprzętu będącego 

przedmiotem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest, na czas zakazu, zapewnić w ciągu 7 dni 

roboczych (licząc od daty ogłoszenia zakazu) sprawny Sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach 

techniczno–użytkowych i w liczbie odpowiadającej wycofanym z użycia Sprzętom. 

9. W przypadku zaistnienia konieczności wymiany podzespołów, modyfikacji technicznych, czy napraw, 

których dokonanie stałoby się warunkiem dopuszczenia do eksploatacji Sprzętu (po wprowadzeniu 

zakazu, o którym mowa w ust. 7 powyżej), Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić je na swój 

koszt, a sprzęt objąć nową gwarancją lub wymienić na nowy (dopuszczony do eksploatacji). 

10. W przypadku wydania decyzji o ostatecznym zakazie użytkowania Sprzętu dostarczonego 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy dopuszczony do używania lub 

dokonać zwrotu całości zapłaconego przez Zamawiającego Wynagrodzenia, w terminie 10 dni roboczych 

od daty wydania ostatecznej decyzji o zakazie użytkowania Sprzętu.  

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w innych postanowieniach Umowy, Zamawiający     

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku: 

a) zwłoki Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji,  

b) wykonywania przez Wykonawcę jego obowiązków w ramach udzielonej gwarancji jakości w sposób 

sprzeczny z postanowieniami § 4 Umowy lub załącznika nr 1 lub załącznika nr 2 do Umowy, 

c) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przewidzenia w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Wykonawcy, zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację jego majątku, lub zarządzenia likwidacji majątku Wykonawcy na 

podstawie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z 

późn. zm.), 

d) naliczenia Wykonawcy kar umownych w łącznej wysokości wyższej niż 30% Wynagrodzenia. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit a) i b) powyżej, Zamawiający przed odstąpieniem od 

Umowy wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania Umowy, wyznaczając mu w tym celu 

dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie pozbawia, ani nie 

ogranicza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 7 

ust. 1 poniżej, jeżeli ziściły się przesłanki nałożenia tych kar. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zostać złożone na piśmie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy dokonanego w oparciu o postanowienia ust. 1 powyżej lub innych 

postanowień Umowy zastrzegających umowne prawo odstąpienia, Zamawiający zwróci Wykonawcy na 

jego koszt rzeczy świadczone przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy, zaś Wykonawca 

zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu całość Wynagrodzenia. Zwrot Wynagrodzenia nastąpi w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy. 

 

§  7 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy 

- w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki opóźnienia, 

2) za brak przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 12-14 Umowy - w wysokości 2 000 zł 

za każdą nieprzeszkoloną osobę, 

3) za opóźnienie Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu Gwarancji, w tym w szczególności za 

opóźnienie w naprawie Przedmiotu Umowy lub naprawie/wymianie jakiejkolwiek jego części lub 
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dostarczeniu Sprzętu lub Urządzenia zastępczego - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień 

opóźnienia, 

4) za opóźnienie w wykonaniu przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy – kara umowna w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, rozumiany jako każdy dzień po 366 dniu od dnia 

ostatniego przeglądu, 

5) za odstąpienie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% Wynagrodzenia. 

2. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze 

wskazaniem podstawy naliczenia.  

3. Zapłata kar umownych następować będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 

14 dni od daty doręczenia Wykonawcy stosownej noty obciążającej. 

4. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie przekroczy 30% Wynagrodzenia. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z wszelkich 

wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża niniejszym 

zgodę. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą, tak 

kontraktową jak i deliktową, za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę i podmioty, którymi 

Wykonawca posługiwał się przy realizacji Umowy, wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy.   

6. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem treści ust. 2 poniżej. 

2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez: 

1) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

tego terminu w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu 

Stron, które skutkowały wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy lub opóźnieniem w jej 

zawarciu – np. przedłużeniem się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przez innego wykonawcę; 

2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenia Wynagrodzenia w przypadku/poprzez: 

a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

b) zastąpienie Sprzętu lub Urządzenia/Urządzeń o wskazanego/wskazanych przez Wykonawcę w 

Ofercie innym/innymi, o analogicznym przeznaczeniu i spełniającym/spełniającymi wszystkie 

wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do 

Umowy, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się sprzętu lub 

urządzeń nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych 

przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia 

Wynagrodzenia; 

3) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie 

netto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT.  

3. Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 
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numeru rachunku bankowego; 

2) danych teleadresowych;  

3) osób upoważnionych wskazanych w Umowie; 

4) danych rejestrowych; 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 9 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego jest pracownik Sekcji Aparatury i Sprzętu Medycznego, tel. kont.: …………………………,          

e – mail: ………………………… . 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony 

Wykonawcy jest Pan/Pani …………………………, tel. kont.: …………………………, e – mail: …………………………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany Umowy, przez co nie wymaga dla 

swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego 

drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Od dnia zawarcia Umowy do dnia upływu okresu Gwarancji, Strony zobowiązane są do wzajemnego 

powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji Umowy pod rygorem uznania 

korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną. 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania Umowy lub z nią związane, Strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu 

drugiej Strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe w terminie 30 dni od 

dnia powstania sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi rzeczowo i miejscowo 

właściwemu według siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrócić 

Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

niniejszym zgodę. 

4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez cały 

okres obowiązywania Umowy oraz przez okres gwarancji, a także po ich zakończeniu. 

6. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579) oraz przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.). 

8. Wszystkie dokumenty wymienione w treści Umowy, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, 

stanowią integralną część Umowy. 

9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) (załącznik nr 

1 do SIWZ)  

Załącznik nr 2 – Oferta (załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z wypełnionym przez Wykonawcę i stanowiącym część 

Oferty załącznikiem nr 1A do SIWZ 

Załącznik nr 3 - protokół zdawczo-odbiorczy 


