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Projekt Umowy nr MSZ. DT/……………./2020 

 

zawarta w ………………2020 r. dniu w Częstochowie pomiędzy: 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy  

ulicy Mirowskiej 15   42-200 Częstochowa 

REGON: 151586247  NIP: 949 17 63 544  KRS: 0000026830 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Zamawiającym 

a 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: …………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 
określonej w przepisach art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.1986).  
 

§ 1 
 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę                                     
dla Zamawiającego testów specjalistycznych aparatury RTG, zgodnie z wykazem        
z ust. 2. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i sporządzenie Protokołów              
z testów specjalistycznych. Testy specjalistyczne zostaną wykonane zgodnie                   
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.                         
(z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.  
W szczególności Wykonawca wykona wszystkie możliwe do wykonania testy 
specjalistyczne przewidziane w załączniku nr 6 do wspomnianego Rozporządzenia    
dla poszczególnych aparatów. 
 
2. Wykaz aparatów do testowania: 

• Aparat RTG Bennett HGO 800P 

• Aparat RTG Bennett HGQ 12050T 

• Aparat RTG Perform – X 

• Aparat RTG Perform - X 

• Aparat RTG Shimadzu UD 150L-30FX dwustanowiskowy 

• Aparat RTG jezdny Mobilett Plus Siemens 

• Aparat RTG jezdny BV 25 GOLD Philips z ramieniem C 

• Aparat RTG jezdny Ziehm 8000 z ramieniem C 

• Aparat RTG Cios Select 10893686 
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3. Wykonawca musi posiadać oprzyrządowanie do wykonywania testów przez okres 
trwania umowy całej aparatury RTG wymienionej w ust.2 z ważnymi kalibracjami. 
4. Wykonawca musi posiadać ważny na czas trwania umowy dokument uprawniający 
go do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. dokument akredytacji na zgodność z 
normą PN-EN-ISO 17025 zawierający zapis ,,akredytacja na zgodność z normą 17025 
w zakresie wykonywania testów specjalistycznych ( § 9 Rozporządzenia z 18 lutego 
2011r.), który będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
1. Testy specjalistyczne o których mowa w § 1 zostaną wykonane w terminie … 

dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminach uzgodnionych wspólnie 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, przy czym Zamawiający zobowiązuje się 

do udostępnienia Wykonawcy wszystkich aparatów objętych umową. 

3. Zamawiający w uzgodnionym terminie udostępni Wykonawcy podlegające 

badaniu urządzenia wraz z materiałami zużywalnymi (błony, odczynniki) oraz 

zapewni stałą obecność osoby lub osób uprawnionych do obsługi aparatów. 

Testy zostaną wykonane na parametrach dostępnych z poziomu użytkownika. 

4. Zamawiający zapewni Wykonawcy wgląd do dokumentacji technicznej 

badanych urządzeń. 

5. Ekspozycje będzie wykonywała osoba lub osoby uprawnione do obsługi 

aparatów, z zachowaniem zasad postępowania przyjętych w placówce, 

zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami oraz instrukcjami obsługi 

aparatów. 

6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości konieczność i zobowiązuje się do 

wyłączenia aparatu z użytkowania na czas trwania testów. 

§ 3 
 

1. Protokoły z wykonanych testów specjalistycznych Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty ich wykonania. 

2.  Z tytułu wykonanych testów Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w kwocie …………. 

3. Zapłata za świadczenie usługi nastąpi po otrzymaniu protokołów z wykonanych 

testów specjalistycznych i ich akceptacji przez Zamawiającego, przelewem na 

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na wskazane konto 

Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego.  

4. Wynagrodzenie  za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne 

przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w treści faktury, z 

zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym 

na tym, że ; 

a) zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z 
otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 
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b)  zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto 

wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo 

na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których 

jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania (PEF), na której posiada aktywne konto, 

natomiast nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę innych niż faktury 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać dane wymienione w 

art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym.  

7. Wykonawca gwarantuje stałość stawki robocizny oraz cen przeglądów w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

8. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy 

Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej, natomiast nie 

przysługuje mu prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych 

niniejszą umową.  

9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. 

10. W przypadku konieczności wykonania testów po naprawczych, testy te zostaną 
wykonane jednorazowo w ramach przedstawionej oferty w terminie 14 dni  
od przesłania zlecenia przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.2 umowy za 
każdy dzień zwłoki, jeżeli przedmiot umowy nie został wykonany w terminie. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługiwało 
będzie prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień 
opóźnienia płatności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.2 za odstąpienie 
od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.2 za odstąpienie 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
 

1 Umowa zostaje zawarta na okres 9 miesięcy, tj. od dnia ………………….r. do dnia 
………………. r.  

2 Umowa wygasa po okresie jej obowiązywania, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 
niniejszego paragrafu. 

3 Umowa wygasa gdy została wyczerpana co do wartości. 
4 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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§ 6 

 
1 Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw wynikających z niniejszej umowy. 
2 W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej 

umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się 
to niemożliwe, Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy 
rzeczowo Sąd w Częstochowie. 

3  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 
 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA: 
 


