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PROJEKT  UMOWY          Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA NR EP/221/……./2017 

Dostawa i instalacja tomografu komputerowego  w ramach projektu  

nr POIS.09.01-00-00-0068/16  

pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. 

Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego” 

do przetargu nieograniczonego znak: EP/220/28/2017 

 

 

zawarta w dniu .......................... roku w Szczecinie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

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 dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 
Dyrektor  - Małgorzata Usielska  

a 

……………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą ................................, przy ul……………………………………………….. 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………………………….., …………………Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………………….., 
wysokość kapitału zakładowego ……………………………. 
NIP .................................., REGON ………………………. 
zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 
1. …………………... - .................................... 
2. …………………... - .................................... 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i instalacja tomografu komputerowego 

w ramach projektu nr POIS.09.01-00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań 

Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie 

ratownictwa medycznego 

, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm ). 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem umowy (dalej – „Umowa”) jest dostawa i instalacja tomografu komputerowego (dalej – 

„Tomograf Komputerowy”), opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1A 
do SIWZ, spełniającego nadto wszystkie wymagania określone w załączniku do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”), tj. w Załączniku nr 1B do SIWZ Parametry oceniane oraz 
zgodnego z ofertą Wykonawcy (dalej – „Oferta”), z której wyciąg stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, a 
także wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych (dalej – „Prace Adaptacyjne”), opisanych w Załączniku 
nr 1C do SIWZ.  
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2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami do niej 
oraz Ofertą. 

3. Przedmiot Umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach: 
1) Umowie,  
2) SIWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami) wraz z jej modyfikacjami dokonanymi w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
3) Ofercie  

4. Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i 
obowiązków Stron, dokumenty określone w ust. 3 pkt 1) – 3) 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. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, według najwyższych 
profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że Prace Adaptacyjne wykonywane będą pod ścisłym nadzorem pracowników właściwej 
komórki merytorycznej (działu technicznego) Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszystkie warunki wykonania Umowy. Wykonawca oświadcza, że 
spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.  

7. Dostarczany i instalowany przez Wykonawcę w ramach Umowy Tomograf Komputerowy będzie fabrycznie 
nowy, nieużywany oraz wolny od wad fizycznych i prawnych 

8. Wykonawca zamontuje Tomograf Komputerowy stanowiący Przedmiot Umowy w sposób zgodny z 
zaleceniami jego producenta (jeżeli zostały określone) w taki sposób, aby zachować udzieloną przez 
producenta sprzętu lub jego importera gwarancję jakości. 

9. Wykonawca zainstaluje oprogramowanie niezbędne do korzystania z Tomografu Komputerowego zgodnie 
z jego przeznaczaniem, to jest wszelkich oprogramowań użytkowych oraz wymaganych sterowników 
programowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego sformułowanymi w Załączniku nr 1 do Umowy.  

10. Na wszystkie oprogramowania i sterowniki, o których mowa w ust. 9 Wykonawca, z chwilą odpisania 
protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej 
w czasie, obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji, uprawniających do korzystania z 
oprogramowania na następujących polach eksploatacji: 
1) używanie poprzez wprowadzanie, ładowanie, instalację, uruchamianie, wyświetlanie, testowanie, 

stosowanie i przechowywanie,  
2) 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,  

3) udostępniania w wewnętrznych sieciach komputerowych, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności i prawidłowości działania zainstalowanego 
oprogramowania oraz sterowników. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, do końca okresu Gwarancji, 
zobowiązany jest do wykonywania upgrade’ów oprogramowania, o którm mowa w ust. 9, do jego nowych 
wersji.  

12. W okresie Gwarancji Wykonawca przeszkoli 10 osób  wydelegowanych przez Zamawiającego w zakresie 
obsługi Tomografu Komputerowego. Szkolenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim odbędzie się w 
terminie ustalonym z Zamawiającym i trwać będzie 5 dni po 6 godzin.  
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13. Szkolenie, o którym mowa w ust. 12 obejmować będzie zarówno cześć teoretyczną jak i praktyczną 
prezentację sposobu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Tomografu Komputerowego.  

14. Wykonawca wystawi imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika szkolenia.  
15. Wykonawca, w okresie Gwarancji, przeprowadzać będzie również szkolenia tzw. przypominające, zgodnie 

z postanowieniami Załącznika nr 1A do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Umowy.   

16. Wykonawca udzieli Zamawiającego wszelkiego wsparcia merytorycznego niezbędnego do przygotowania 
i złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie przez Zachodniopomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie Tomografu Komputerowego oraz 
uruchomienie pracowni tomografu komputerowego (dalej – „Zezwolenie ZPWIS”).  

17. Zamawiający zakłada, że wydanie Zezwolenia ZPWIS nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 12 poniżej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
następstwa niewydania Zezwolenia ZPWIS wynikłego z przyczyn innych, aniżeli zawinione przez 
Wykonawcę.  

18. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający 
jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem Umowy, a w 
szczególności w zakresie świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Wykonawca zobowiązany jest 
w tym celu do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (stanowiącej załącznik nr 
4 do Umowy – Załącznik nr 4B do SIWZ) oraz dostarczenia Zamawiającemu zobowiązania do zachowania 
tajemnicy informacji poufnych osób wykonujących niniejszą umowę (załącznik nr 4.1 do niniejszej umowy 
– Załącznik nr 4A do SIWZ). 

19. Wykonanie Umowy współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
przyznanych Zamawiającemu na podstawie Umowy o Dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0068/16-
00/414/1522 Projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pt. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań 
Specjalistycznego Szpitala im prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie- Zdunowie w zakresie ratownictwa 
medycznego” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX 
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 (dalej – „Umowa o Dofinansowanie”).  
 

 
§ 2 

Termin i warunki wykonania Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie 120 dni licząc od Dnia Rozpoczęcia, 
przypadającym nie wcześniej niż 15 stycznia 2018 r. i nie później niż 28 lutego 2018 r. – w zależności od 
postępu robót budowlanych wykonywanych w Miejscu Montażu przez innego Wykonawcę. Zamawiający 
poda Wykonawcy dokładną, dzienną Datę Rozpoczęcia z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem 

2. Tomograf Komputerowy stanowiący przedmiot Umowy zostanie zamontowany w budynku Zamawiającego 
przy ulicy A. Sokołowskiego 11, w pomieszczeniu nr (dalej – „Miejsce Montażu). Zamawiający oświadcza, 
iż stosowne prace adaptacyjne, umożliwiające instalację i montaż tomografu Komputerowego zostaną 
przeprowadzone przez innego wykonawcę, na podstawie odrębnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3. Przewiduje się dwa odbiory Przedmiotu Umowy  
1) odbiór instalacji i uruchomienia Przedmiotu Umowy, potwierdzony protokołem odbioru instalacji i 

uruchomienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) (dalej – 
„Odbiór Częściowy”), 



 

znak sprawy: EP/220/28/2017  
   4 

2) odbiór końcowy dopuszczonego do użytkowania Przedmiotu Umowy, potwierdzony końcowym 
protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy (Załącznik nr 8 do 
SIWZ) (dalej – „Odbiór Końcowy).  

4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu i wniesienia 
Tomografu Komputerowego oraz jego montażu i instalacji ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca ponosi ryzyko zniszczenia, uszkodzenia lub utraty całości lub części Przedmiotu Umowy aż 
do chwili dokonania jego Odbioru Końcowego (podpisanie ostatecznego końcowego protokołu zdawczo-
odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). 

6. Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie jego przynależności w 
rozumieniu art. 51 Kodeksu cywilnego, to jest wszelkie inne rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z 
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nim w faktycznym związku 
odpowiadającym temu celowi.  

7. W toku czynności odbioru przeprowadzanego przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i prawidłowości działania Przedmiotu 
Umowy, jego zgodności z Umową oraz Załącznikami do niej, sprawności technicznej elementów 
Przedmiotu Umowy oraz posiadania przez niego wszystkich wymaganych funkcjonalności oraz zgodności 
numerów umieszczonych na obudowach części Przedmiotu Umowy z zapisami w indywidualnych kartach 
gwarancyjnych wydanych dla tych elementów. Wykonawca w toku czynności odbioru zaprezentuje sposób 
użytkowania Przedmiotu Umowy, w szczególności wchodzącego w jego zakres Tomografu 
Komputerowego.  

8. W toku czynności Odbioru Częściowego Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu: 
1) Instrukcję obsługi Tomografu Komputerowego w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty, 

o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, w odniesieniu do zadania/zadań na które 
zawierana jest Umowa, 

2) wszelkie oświadczenia gwarancyjne (karty gwarancyjne) złożone przez podmioty inne niż 
Wykonawca w tym producenta lub importera (o ile oświadczenia takie zostały złożone), 

3) protokoły z wykonanych z wynikiem pozytywnym testów specjalistycznych i odbiorczych; których 
katalog oraz sposób wykonania opisany został w Załączniku nr 1A, 1B i 1C do SIWZ – 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.  

9. Odbiór Częściowy odbędzie się w miejscu instalacji Tomografu Komputerowego, stanowiącego Przedmiot 
Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.  

10. Odbiór Końcowy odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym 
niż 5 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez właściwy organ Zezwolenia ZPWIS. W toku czynności 
Odbioru Końcowego Wykonawca, w obecności przedstawicieli Zamawiającego zaprezentuje sposób jego 
użytkowania Tomografu Komputerowego, prezentując zastosowanie wszystkich funkcjonalności, 
opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.  

11. Przedmiot Umowy uznany będzie za wykonany z chwilą podpisania przez Strony końcowego protokołu 
zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  

12. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części Przedmiotu Umowy w przypadku 
stwierdzenia jego niekompletności lub istotnej wadliwości lub stwierdzenia jakiegokolwiek jego 
uszkodzenia, w tym uszkodzenia mechanicznego lub stwierdzenia, iż dostarczony przez Wykonawcę 
Tomograf Komputerowy nie jest zgodny z którymkolwiek z dokumentów, wymienionych w § 1 ust. 3.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Wykonawca sporządzi protokół odmowy dokonania 
odbioru, wskazując w nim przyczyny odmowy odbioru całości lub części Przedmiotu Umowy oraz, według 
własnego wyboru:  
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1) zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) 
Umowy, wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin wykonania Przedmiotu Umowy; wyznaczenie 
Wykonawcy dotykowego terminu nie powoduje zmiany terminu, określonego w ust. 1 powyżej,  

2) powierzy wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,  
3) złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym i naliczy Wykonawcy karę 

umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 4) Umowy.  
14. Dokonanie Odbioru Częściowego nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

Przedmiotu Umowy ujawnione w toku ubiegania się przez Zamawiającego o Zezwolenie ZPWIS.  
15. W przypadku ujawnienia wad lub innego rodzaju usterek czy nieprawidłowości w wykonaniu Przedmiotu 

Umowy, skutkujących odmową wydania Zezwolenia ZPWIS lub zlecenia przez właściwy organ dokonania 
przeróbek czy modyfikacji przed wydaniem Zezwolenia ZPWIS, Wykonawca zobowiązany będzie 
odpowiednio do usunięcia, tych wad, usterek, awarii czy nieprawidłowości wykonania Przedmiotu 
Zamówienia oraz do dokonania jego przeróbek lub modyfikacji zaleconych (lub nakazanych) przez 
właściwy organ bez uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia.   
 
 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości 
…………………………………… zł ( słownie: …........................... złotych ) brutto (dalej – „Wynagrodzenie”), 
ustalone zgodnie z Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Na Wynagrodzenie składają się: wynagrodzenie netto w wysokości ____________ zł (słownie: 
___________złotych) oraz wartość podatku VAT w wysokości _____ zł (słownie: ___________złotych). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest niezmienne w zakresie czynników 
produkcji, tj. stawek, narzutów i cen jednostkowych Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 
1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności 
koszty:  
a) wytworzenia lub nabycia od producenta Tomografu Komputerowego stanowiącego Przedmiot 

Umowy wraz z jego przynależnościami, o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy, 
b) transport, wniesienie i instalacja Przedmiotu Umowy w miejscu określonym przez Zamawiającego, 
c) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji/obsługi Tomografu 

Komputerowego, zgodnie z wymogami sformułowanymi w Umowie oraz Załączniku nr 1 do 
Umowy, w trym również koszty wystawienia imiennych certyfikatów dla uczestników szkolenia 
lub szkoleń oraz koszty przeprowadzenia szkoleń przypominających 

d) świadczenia usług gwarancyjnych w zakresie określonym w Umowie oraz w Załączniku nr 1 do 
Umowy a także, jeśli postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, w przepisach art. 577 i nast. 
KC. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi w dwóch częściach, w taki 
sposób że: 

1) zapłata nie więcej niż 70 % Wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez Strony protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT na kwotę nie większą niż 70% Wynagrodzenia,   

2) zapłata nie mniej niż 30% Wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT na kwotę nie mniejszą niż 30% Wynagrodzenia,   
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5. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać informacje o numerze umowy 
przetargowej, której dotyczy oraz nazwę i numer Projektu w ramach którego Umowa jest realizowana, 
określonych w § 1 ust. 10 Umowy. Numer umowy przetargowej może być umieszczony także w treści 
załącznika do faktury. Nazwy poszczególnych pozycji w treści faktury muszą ściśle odpowiadać nazwom 
zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w treści danej faktury, w terminie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury.   

7. Za dzień doręczenia Zamawiającemu faktury, o której mowa w ust. 7 powyżej,  mowa w ust. 6 powyżej, 
przyjmuje się datę jej dostarczenia wraz z kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu 
Umowy bez zastrzeżeń, do Kancelarii SPWSZ przy ul. Broniewskiego 2 w Szczecinie.   

8. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek wynagrodzenia lub jakiejkolwiek innej należności Wykonawcy względem 
Zamawiającego, Strony przyjmować będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

Gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu _____ gwarancji (kryterium oceny ofert – zgodnie z Ofertą) 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. 

2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, liczony będzie od dnia podpisania przez Strony bez 
zastrzeżeń końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Umowy. 
Gwarancja obejmuje cały Przedmiot Umowy, w tym w szczególności Tomograf Komputerowy wraz z jego 
oprogramowaniem, przynależnościami, inne urządzenia dostarczone przez Wykonawcę oraz wykonane 
przez niego Prace Adaptacyjne.  

3. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania wad, usterek i innych uszkodzeń Przedmiotu Umowy we w 
dni robocze w godzinach 8-15 pod numerem telefonu: …................... 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. 6 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 każdorazowo zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania Przedmiotu Umowy. 
Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany serwis producenta z użyciem 
oryginalnych części.  

6. W okresie gwarancji jakości Wykonawca będzie zobowiązany do organizowania i wykonywania wszelkich 
przeglądów okresowych i czynności w zakresie konserwacji urządzeń i instalacji – wykonanych w ramach 
Prac Adaptacyjnych, zgodnie z wymaganiami ich producentów lub dostawców - na własny koszt i własnym 
staraniem.  

7. Termin usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń i w ramach naprawy gwarancyjnej wynosi 
każdorazowo maksymalnie 5 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku 
wad, usterek lub innych uszkodzeń Prac Adaptacyjnych: 

1) w przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości Przedmiotu 
Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób 
trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki – niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 24 godzin po otrzymaniu zawiadomienia o jej wystąpieniu ( tryb awaryjny), 
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2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania 
od Zamawiającego, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu ( tryb zwykły ),  

8. W przypadku ewentualnych napraw wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego, koszty załadunku i 
wyładunku, odbioru, transportu i dostarczenia naprawianej części Przedmiotu Umowy ponosi 
każdorazowo Wykonawca.  

9. W przypadku wydania dla Tomografu Komputerowego stanowiącego Przedmiot Umowy kart 
gwarancyjnych/książek gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniego wpisu w 
karcie gwarancyjnej/książce gwarancyjnej, opisując zgłoszoną przez Wykonawcę wadę, usterkę lub inne 
uszkodzenie oraz sposób naprawy.   

10. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi brak możliwości naprawy jakiejkolwiek części Tomografu 
Komputerowego lub jego oprogramowania w terminie ____ dni roboczych od zgłoszenia wad, usterek lub 
innych uszkodzeń, uniemożliwiających pełne wykorzystanie możliwości techniczno – użytkowych 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany do wymiany tej części lub do zainstalowania nowego 
oprogramowania lub nowej wersjo dotychczasowego oprogramowania kompatybilnego z Tomografem 
Komputerowym i urządzeniami z nim współpracującymi, najpóźniej w terminie ___ roboczych liczonym 
od daty zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi brak możliwości naprawy Tomografu Komputerowego lub nie 
usunie wad, usterek lub innych uszkodzeń, uniemożliwiających pełne wykorzystanie możliwości 
techniczno – użytkowych Przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 6 powyżej, wówczas: 

1) jeżeli ujawnione wady maja charakter nieusuwalne i uniemożliwiają używanie Tomografu 
Komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia 
od Umowy w termie 30 dni od dnia stwierdzenia braku możliwości naprawy Tomografu 
Komputerowego, lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, 

2) jeżeli ujawnione wady, usterki lub inne uszkodzenia mają charakter nieusuwalny ale nie 
uniemożliwiają całkowicie używania Tomografu Komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, 
- Zamawiający uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o obniżeniu Wynagrodzenia; kwota 
obniżenia Wynagrodzenia ustalona zostanie w oparciu o opinie rzeczoznawcy zarejestrowanego w 
odpowiedniej izbie rzeczoznawców lub wpisanego na listę biegłych sądowych przy sądzie 
okręgowym na terenie Polski (dalej – „Rzeczoznawca”);  

12. Okres gwarancji ulega każdorazowemu, automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy Przedmiotu 
Umowy lub jego części. W przypadku wymiany części lub innego elementu wchodzącego w zakres 
Przedmiotu Umowy na nowy, okres gwarancji każdorazowo liczony będzie dla tej części lub tego elementu 
na nowo odpowiednio od daty podpisania przez Strony protokołu dostawy części lub innego elementu 
wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy. .  

13. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń, określonego 
w ust. 7 powyżej i braku dostarczenia przez Wykonawcę wyposażenia/sprzętu zamiennego, Zamawiający 
ma prawo, bez utraty uprawnień gwarancyjnych, usunąć wady, usterki lub inne uszkodzenia własnym 
staraniem lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności 
koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny. 

15. Usunięcie wad, usterek lub innych uszkodzeń Przedmiotu Umowy uważa się za skuteczne z chwilą 
podpisania przez obie strony protokołu naprawy gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę 
rzeczywistego usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń.  

16. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie dwukrotnego usunięcia w drodze naprawy tej samej wady, 
usterki lub innego uszkodzenia.  

17. W przypadku stwierdzenia po raz trzeciej takiej samej wady, usterki lub innego uszkodzenia, Wykonawca 
dokona wymiany wadliwej, uszkodzonej lub objętej usterką części Tomografu Komputerowego na nową  
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w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego po raz trzeci tej samej wady, usterki lub innego 
uszkodzenia. 

18. Postanowienia ust. 10 pkt 2) stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Tomograf Komputerowy 
stanowiący Przedmiot Umowy w okresie obowiązywania gwarancji utraci właściwości, które Wykonawca 
zaoferował w Ofercie, lub których spełniania Zamawiający wymagał w Załączniku nr 1 do Umowy.  

19. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest co najmniej raz w roku wykonać testy 
eksploatacyjne Tomografu Komputerowego oraz dostarczonych wraz z nim monitorów, zgodne z 
obowiązującą ustawą o prawie atomowym oraz obowiązującym na dzień dokonywania przeglądu 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego oraz 
przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania z tych testów. Odstęp pomiędzy testami nie może być dłuższy 
niż 365 dni.  

20. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest prowadzić kartę pracy lub 
raport serwisowy dotyczący Tomografu Komputerowego oraz pozostałych elementów Przedmiotu 
Umowy, w którym powinny zostać zamieszczone wszelkie informacje dotyczące czynności 
przeprowadzonych przez serwis gwarancyjny, w szczególności informacje dotyczące daty zgłoszenia, daty 
podjęcia naprawy oraz szczegółowego zakresu wykonanych czynności i wszelkich zużytych części. 

21. Karta pracy lub raport lub raportu serwisowego muszą być każdorazowo podpisane przez upoważnionego 
pracownika Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego SPWSZ – Kierownika Pracowni Naprawy Sprzętu 
Medycznego SPWSZ.  

22. Kopia karty lub raportu serwisowego pozostaje każdorazowo u Zamawiającego 
23. Udzielenie gwarancji jakości 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. jego producenta lub importera (jeśli gwarancji takich udzielono).  

24. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych do Tomografu Komputerowego przez okres co 
najmniej 10 lat po upływie terminu gwarancji.  

25. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku 
zakończenia sprzedaży lub wspierania przez producenta urządzeń lub oprogramowania, wchodzących w 
zakres Przedmiotu Umowy.  

26. Gwarancją nie są objęte wady, usterki czy inne uszkodzenia Przedmiotu Umowy powstałe w następstwie: 
1) eksploatacji Tomografu Komputerowego lub innych części Przedmiotu Umowy niezgodnie z ich 

przeznaczaniem,  
2) zmian, napraw czy przeróbek dokonanych przez podmioty inne niż Wykonawca lub podmioty 

wykonujące w imieniu Wykonawcy świadczenia w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, z 
zastrzeżeniem ust. 12 powyżej,  

3) działania siły wyższej,  
 

§ 5 

Rękojmia 

 

1. Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Zamawiającego z 
tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia biegu terminu 
gwarancji i kończy nie wcześniej, niż w dniu wygaśnięcia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.  

3. Jeżeli z powodu wady prawnej Zamawiający będzie zmuszony wydać jakakolwiek część Przedmiotu 
Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanego wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bez względu na inne postanowienia niniejszej umowy. 
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4. Zamawiający, w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności Przedmiotu Umowy z Umowa lub w 
przypadku ujawnienia się jego wad fizycznych, uprawiony jest w do powołania Rzeczoznawcy i polecenia 
mu sporządzenia opinii na wskazane okoliczności (dalej – „Ekspertyza”).  

5. O powołaniu Rzeczoznawcy Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wydania Ekspertyzy przez Rzeczoznawcę w przypadku 

potwierdzenia w jej treści okoliczności, o których mowa w ust. 4, zaś Zamawiający do dalszej realizacji 
roszczeń przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.  

7. Jeżeli w okresie 6 lat od dnia wykonania Umowy, dojdzie gdziekolwiek do incydentu medycznego w postaci 
jakiegokolwiek wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania Tomografu Komputerowego, 
które mogą lub mogły bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia 
stanu zdrowia pacjenta skutkującego wprowadzeniem przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej – „Prezes”) zakazu używania 
tomografów komputerowych tego rodzaju, jak Tomograf Komputerowy stanowiący Przedmiot Umowy, 
Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 
powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 60 dni od dnia wprowadzenia 
przez Prezesa zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Przez „dzień wprowadzenia zakazu” 
rozumieć należy dzień, w którym decyzja Prezesa zakazująca używania tomografów komputerowych, 
takich jak Tomograf Komputerowy stała się ostateczna.  

8. W przypadku zaistnienia konieczności wymiany podzespołów, modyfikacji technicznych czy napraw, 
których dokonanie stałoby się warunkiem dopuszczenia do dalszej eksploatacji Tomografu 
Komputerowego lub innej części Przedmiotu Umowy (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). 

 
 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 
1) stwierdzenia niezgodności Przedmiotu Umowy z Umową lub załącznikami do niej,  
2) gdy z treści Ekspertyzy wynikać będzie, że Tomograf Komputerowy lub Przedmiot Umowy, 

dotknięty jest istotnymi wadami o charakterze nieusuwalnym 
3) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w 

§ 2 ust. 1 Umowy, trwającego dłużej niż 30 dni,  
4) opóźniania się Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji,  
5) 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,  

6) niewydania Zezwolenia ZPWIS z winy Wykonawcy,  
7) 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 2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.,  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-5 Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy wezwie 
Wykonawcę do usunięcia niezgodności dostarczonego Przedmiotu Umowy z Umową ( ile niezgodności 
mają charakter usuwalny) lub do należytego wykonywania Umowy, wyznaczając mu w tym celu 
dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie pozbawia ani nie 
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ogranicza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 7 
ust. 1 poniżej, jeżeli ziściły się przesłanki nałożenia tych kar.  

3. Wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie zmienia terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 1)-5) powyżej uznawane będzie za odstąpienie 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy lub o odstąpieniu od Umowy winno zostać złożone na piśmie pod 
rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od dnia ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek odstąpienia 
od umowy określonych w ust. 1 powyżej.   

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, 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. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach oraz wysokościach:  
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy- 

w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki,  
2) 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 
instalacji nowego oprogramowania/nowej wersji oprogramowania– kara umowna w wysokości 1000 
zł za każdy dzień opóźnienia, 

3) za nieprzeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 12 lub 15 – kara umowna w wysokości 
2000 zł za każdy dzień opóźnienia, 

4) za opóźnienie w wykonaniu przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 19 Umowy – kara umowna w 
wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, rozumiany jako każdy dzień po 366 dniu od dnia 
ostatniego przeglądu,  

5) za brak lub ograniczenie funkcjonalności któregokolwiek z parametrów/funkcjonalności 
zadeklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, które podlegały punktowaniu w świetle przyjętych 
pozacenowych kryteriów oceny ofert – kara umowna w wysokości 500 zł za każdy dzień braku lub 
ograniczenia danego parametru/funkcjonalności za każdy stwierdzony przypadek – kara naliczana 
będzie niezależnie od kary, o której mowa w pkt 2) powyżej, a jeżeli brak ten lub ograniczenie 
funkcjonalności ma charakter nieusuwalny Zamawiający, z zachowaniem uprawnienia, o którym mowa 
w § 4 ust. 10 2) naliczy Wykonawcy karę umowna w wysokości 100.000,00 zł za każdy taki stwierdzony 
przypadek,  

6) w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania (w tym wypowiedzenia) licencji, o której m§ 1 ust. 10 przed 
upływem 10 lat od dnia zawarcia Umowy – kara umowna w wysokości 100.000,00 zł, 

7) za zwłokę w wykonaniu kompletu testów kontroli jakości, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ 
– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy – kara umowna 
w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z Załącznika nr 1 do 
Umowy lub wyznaczonego przez Zamawiającego;  

8) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara 
umowna w wysokości 20 % Wynagrodzenia,  

2. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze 
wskazaniem podstawy naliczenia 
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3. Zapłata kar umownych następować będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 
14 dni od daty wystawienia noty obciążającej dla Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z najbliższego 
wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo  
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej,. 

6. 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. 

7. W przypadku utraty dotacji udzielonej Zamawiającemu przez Skarb Państwa – Ministerstwo Zdrowia na 
mocy Umowy o Dofinansowanie lub zmniejszenia kwoty udzielonej dotacji w związku z niewykonaniem 
przedmiotu dotacji, będącego następstwem zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca ponosić będzie nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego, 
obejmującą w szczególności utracone przez Zamawiającego korzyści związane z utratą lub zmniejszeniem 
kwoty dotacji.  

 

§ 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 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 ich 
rozpoczęcia w stosunku do pierwotnie wyznaczonej przez Zamawiającego Daty Rozpoczęcia, -w 
tym w szczególności lecz nie wyłącznie niezakończenia robót budowlanych w Miejscu Montażu 
przez innego wykonawcę, 

2) zmianę sposobu wykonania dostawy lub obniżenie Wynagrodzenia w przypadku: 
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym Umowy, który spowoduje konieczność 

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
b) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej wyrobu medycznego z zastrzeżeniem, że 

będzie on spełniał wymagania określone w załączniku nr 1 do Umowy. 
3) zmianę Daty Rozpoczęcia w przypadku niezakończenia wykonywania robót budowlanych w Miejscu 

Montażu przez innego wykonawcę przed dniem 28 lutego 2018 r.; w takim przypadku Data 
Rozpoczęcia zostanie wyznaczona na dzień przypadający po upływie 7 dni, licząc od dnia, w którym 
Zamawiający dokonał protokolarnego odbioru robót wykonanych przez innego wykonawcę w Miejscu 
Montażu bez istotnych uwag i zastrzeżeń, to jest bez uwag i zastrzeżeń, których uwzględnieni przez 
tego wykonawcę uniemożliwiałoby rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy,  

4) zmianę Wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że 
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT,  
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5) zmianę Tomografu Komputerowego wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie innym, o analogicznym 
przeznaczeniu i spełniającym wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach 
stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do Umowy w przypadku pojawienia się wyrobów nowszej generacji, o 
lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla 
Zamawiającego a zmiana taka jest dopuszczalna w świetle postanowień zawartej przez Zamawiającego 
Umowy o Dofinansowanie; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia Wynagrodzenia.  

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 niniejszej umowy, w szczególności 
zmiana numeru rachunku bankowego; 

2) danych teleadresowych;  
3) osób upoważnionych wskazanych w niniejszej umowie; 
4) danych rejestrowych; 
5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 

 
 

§ 9  

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  obejmującej 
przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy 
a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych   z sumą gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł 
(dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dopuszcza się przyjęcie 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
obejmującej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją 
przedmiotu umowy a zgłoszone w okresie ubezpieczenia pod warunkiem, iż Wykonawca odnawiać będzie 
taką umowę ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu niniejszej umowy 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełniać będzie następujące warunki: 
a) ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową i  kontraktową, 
b) ubezpieczenie obejmować będzie szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa, 
c) ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną za produkt, 
d) ubezpieczenie obejmować będzie szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, 
e) ubezpieczenie obejmować będzie szkody z tytułu prowadzenia prac budowlano-montażowych - 

dopuszczony podlimit nie niższy niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

f) ubezpieczenie obejmować będzie szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania umowy, 
g) ubezpieczenie obejmować będzie szkody wynikłe z wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w tym po 

przekazaniu przedmiotu umowy, 
h) obejmować będzie czyste straty finansowe – dopuszczony podlimit w wysokości 300.000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
i) w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem podwykonawców  ubezpieczenie obejmować 

będzie szkody wyrządzone przez podwykonawców, 
j) do umowy ubezpieczenia może być wprowadzona ewentualna franszyza integralna / redukcyjna/ 

udział własny w wysokości nie wyższej niż 3.000,00 zł lub franszyza redukcyjna / udział własny w 
wysokości nie wyższej niż 10% wypłacanego odszkodowania, 

k) nie dopuszcza się stosowania limitów odpowiedzialności poniżej wymaganej minimalnej sumy 
gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia określonego powyżej, za wyjątkiem 
wyraźnie dopuszczonych podlimitów. 

3. Ewentualne odstępstwa od warunków ubezpieczenia określonych powyżej w ust. 1 i 2 możliwe będą po 
uzgodnieniu z Zamawiającym, w przypadku gdy odstępstwa te nie wpłyną znacząco na zakres ochrony 
ubezpieczeniowej, a także w razie wystąpienia ważnych powodów. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej wraz  
z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed 
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podpisaniem niniejszej umowy. Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
dołączy ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek 
ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje). W 
przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 
przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa  w ust. 1 
na kolejny okres, a na żądanie  Zamawiającego także ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w 
umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy 
ubezpieczenia (jeżeli taki występuje), wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności 
ratalnej wymagalnych rat składek) - nie później niż na 3 dni przed końcem umowy ubezpieczenia na okres 
poprzedni/ przed upływem terminu płatności składki. W przypadku umowy ubezpieczenia dopuszczającej 
zgłaszanie roszczeń w okresie ubezpieczenia wymóg ten obowiązuje w okresie co najmniej 3 lat po 
zakończeniu niniejszej umowy. 

5. W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca 
zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej 
raty składki, najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem jej płatności. 

6. Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1- 5 upoważnia Zamawiającego do zawarcia 
wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt zawarcia ubezpieczenia Zamawiający będzie mógł 
potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zwróci te koszty 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zaświadczenie sporządzone przez 
ubezpieczyciela udzielającego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, o aktualnej 
wysokości sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek których suma gwarancyjna uległa lub może 
ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego 
pełnomocnictwa do uzyskania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezpośrednio od zakładu 
ubezpieczeń ubezpieczającego Wykonawcę. 

 
 

§ 12 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej – 
„Zabezpieczenie”) w wysokości 2% Wynagrodzenia tj. w wysokości ………………………. zł ( słownie: 
…......... złotych ).  

2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy.  

3. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje 
będą wystawione jako gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii) nieodwołalne i (iii) płatne na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, a także (iv) nie będą przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej 
Polskiej, ani (v) nie będą poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy 
powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się 
odpowiednio do Zabezpieczenia wnoszonego w formie poręczenia. 

4. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form określonych w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę 
z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia. Postanowienie ust. 3 stosuje się.  

5. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 11 Umowy.   

7. Pozostałe 30% Zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni od daty zakończenia 
okresu rękojmi za wady, o której mowa w § 5 Umowy.  
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8. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy Zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo 
zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca 
niezwłocznie uzupełni Zabezpieczenie do kwoty określonej w Umowie. Do tego czasu Zamawiający może 
się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie Umowy, co nie będzie 
stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.  

9. Jeżeli Zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn 
innych niż zwrot Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 przed upływem terminu zapłaty Wynagrodzenia,  
Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z Wynagrodzenia kwotę równą kwocie brakującego 
Zabezpieczenia. Okoliczność powyższa nie pozbawia Wykonawcy uprawnienia, o którym mowa w ust. 4. 

10. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza Zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas 
Zamawiający są uprawnieni zaspokoić to roszczenie z Zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania 
Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się z 
Zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformują Wykonawcę 

 
§ 11 

Osoby odpowiedzialne 

 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do kontaktów z 

Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan/ Pani………………………… - Dział Zaopatrzenia tel. kont. 
……………………….............. e - mail …...................... . 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej 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 niniejszej 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. 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Od dnia zawarcia Umowy do dnia upływu okresu gwarancji jakości, o której mowa w § 4 powyżej, 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, rozstrzygane 
będą przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania w poufności informacji uzyskanych od 
Zamawiającego, stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu właściwych przepisów. 
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter bezterminowy.  

5. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania Umowy bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wszystkie dokumenty wymienione w treści Umowy, zarówno nazwane jak i nienazwane jej załącznikami, 
stanowią integralną część Umowy. 

7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry ocenianie zamówienia (Załącznik 
nr 1A do SIWZ oraz odpowiednio Załączniki nr 1B i 1C do SIWZ) 
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy i oferta asortymentowo – cenowa złożone przez Wykonawcę  
Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru instalacji i uruchomienia 
Załącznik nr 4 – wzór końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego 
 
 


