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Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/37/2020 
 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ  
 

Umowa nr MSZ.ZP/….../2021 – Projekt aktualny zmieniony 
 

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy 

ul. Mirowskiej 15, 42-200 Częstochowa  

NIP: 9491763544  REGON: 151586247 KRS:0000026830 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora     Wojciecha Koniecznego 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1843. z późn.zm.) 
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia .................... r. 
pod nr ............................. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usług pod nazwą: 
„Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych 
oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu 
Zespolonym w Częstochowie”. (Pakiet nr ……………….) 

2. Usługa, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, polegać będzie na: 
a) wykonywaniu przeglądów technicznych i konserwacji serwisowych urządzeń 

objętych niniejszą umową wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych 
przewidzianych przez producenta do wymiany w ramach przeglądów 
i konserwacji w celu dopuszczenia urządzeń do dalszego użytkowania, 

b) ocenie stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową, 
c) napraw urządzeń objętych niniejszą umową, 

3. Przez przeglądy techniczne, konserwację należy rozumieć wykonywanie 
czynności, których zakres określa producent danego urządzenia, polegających na 
obsłudze okresowej mającej na celu podtrzymanie stałej gotowości 
eksploatacyjnej urządzeń, w tym kontroli poprawności ich działania.  

4. Przez naprawę rozumie się wymianę elementów urządzeń, które uległy 
wyeksploatowaniu oraz doprowadzenie tych urządzeń do pełnej sprawności 
techniczno – eksploatacyjnej. 

5. Integralną częścią umowy jest złożone przez Wykonawcę oświadczenie o treści 
opisanej w zał.nr 7 do SIWZ. 

§ 2. 
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Opis przedmiotu zamówienia 
I. Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń. 
 
1. Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą 

umową, wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń. 
2. W przypadku braku daty przeglądu technicznego w Pakietach, Zamawiający 

powiadomi o terminie wykonania przeglądu technicznego z 14 dniowym 
wyprzedzeniem. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie zawarty 
w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do: 
a) wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie 

z zaleceniami producenta urządzenia/urządzeń/, 
b) potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym 

mowa w § 2. I. ust.2 i 3 niniejszej umowy, 
c) uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych 

przedmiotem niniejszej umowy, w celu udostępnienia urządzenia/ urządzeń 
przez personel Zamawiającego i podpisania przez personel Zamawiającego 
Karty Pracy  po wykonaniu usługi, 

d) konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części 
/elementów/ urządzeń, w tym wymiany zużytych części /elementów/, 

e) diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń, 
f) usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/, 

g) dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń 
zgodnie z procedurami zalecanymi przez producenta, 

h) sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń, i jego /ich/ gotowości do 
pracy, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia 
wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, 

i) przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących,  
j) wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy 

urządzenie /urządzenia kwalifikują się do kasacji, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, 

k) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT –
przygotowanie urządzeń do odbioru, wykonanie czynności w związku 
z zaleceniami inspektorów UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem 
inspektorów UDT. 

5. Wykonawca jest zobowiązany ponadto:  
a) wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne i naprawcze z należytą 

starannością, zgodnie z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych 
przedmiotem niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, instrukcjami, standardami i normami, 

b) używać do przeglądów, konserwacji i naprawy tylko części i materiały 
fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez 
producenta parametry oraz zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich 
normami i przepisami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie części 
regenerowanych w miejsce ujętych wcześniej w kalkulacji naprawy, po 
uprzednim uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym. 

c) utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
- wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte 
i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.).  

d) w przypadku wyłączenia z użytkowania naprawianego aparatu (sprzętu, 
urządzenia) do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) 
czytelnej informacji „UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”.  

6. W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w 
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siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów 
technicznych w siedzibie Wykonawcy, koszt przesyłki urządzenia, wraz z 
ubezpieczeniem sprzętu medycznego po stronie Wykonawcy. 

7. Sprzęt z adnotacją ,,nie wymaga przeglądów technicznych” znajduje się 
w okresie gwarancyjnym, który upływa w trakcie trwania niniejszej umowy. 
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wszelkie naprawy i przeglądy 
techniczne będą wykonywane u Gwaranta, co w żadnym stopniu nie stanowi 
odstąpienia od niniejszej umowy. Po upływie okresu gwarancyjnego, co nastąpi 
w trakcie trwania umowy, wszelkie czynności naprawcze będą odbywały się 
zgodnie z opisem ll  Naprawa urządzeń. 

II. Naprawa urządzeń. 
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do: 
1. Wykonywania napraw bieżących oraz remontów urządzenia/urządzeń w razie 

potrzeby na zlecenie Zamawiającego, 
2. Naprawy urządzeń objętych niniejszą umową będą wykonywane w miejscu 

użytkowania tych urządzeń, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy zachodzić 
będzie konieczność wykonania usługi naprawy poza miejscem użytkowania tych 
urządzeń, w tym w siedzibie Wykonawcy. 

3. W przypadku, kiedy zachodzić będzie konieczność wykonania usługi naprawy 
poza miejscem użytkowania urządzeń, w tym w siedzibie Wykonawcy, transport i 
koszt transportu jest w gestii Wykonawcy lub Zamawiający dokona dostarczenia 
urządzeń do miejsca wykonania usługi na koszt Wykonawcy, według bieżących 
ustaleń. 

4. Naprawy będą wykonywane na zlecenie telefoniczne potwierdzone na piśmie lub 
mailowe wysyłane przez pracowników Działu Technicznej Zamawiającego. 

5. Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych lub 
zużytych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem, 
w formie kalkulacji cenowej /kosztorysu/, przewidywanych kosztów naprawy lub 
wymiany, o czym mowa w dalszej części umowy. 

6. Wykonanie naprawy lub wymiany, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
nastąpi po akceptacji kalkulacji cenowej/kosztorysu/ przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie 
rzeczowym i ilościowym, co nie stanowi odstąpienia od umowy, nawet w części. 

8. W przypadku wystąpienia awarii i konieczności naprawy nie wymagającej zakupu 
niezbędnych części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie po zgłoszeniu jej przez 
Zamawiającego faksem, mailem lub na piśmie, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 -15.00 – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od 
ich zgłoszenia, 

b) zakończyć usuwanie awarii w ciągu 3 dni roboczych od przystąpienia do 
usuwania awarii lub, gdy jest to nie możliwe, w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego 
opóźnienia. Maksymalny czas usuwania awarii niewymagającej zakupu części 
zamiennych wyniesie 4 dni robocze od daty zgłoszenia awarii. 

9. W przypadku wystąpienia awarii i konieczności wykonania naprawy wymagającej 
zakupu niezbędnych części zamiennych Wykonawca zobowiązuje się:  

a) przystąpić do usuwania awarii i podjęcia naprawy niesprawnego urządzenia/ 
urządzeń niezwłocznie po zgłoszeniu awarii faksem, mailem lub na piśmie 
przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 –nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia, 

b) w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii sporządzić 
kalkulację/kosztorys/ naprawy lub wymiany części na nowe, zabezpieczyć 
niezbędne części do naprawy lub wymiany oraz przedłożyć kalkulację do 
akceptacj Zamawiającemu,  
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c) w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania zgody Zamawiającego na 
przedstawione koszty związane z naprawą lub wymianą części urządzenia na 
nowe, wykonać naprawę/wymianę uszkodzonego urządzenia /urządzeń/, 
z zastrzeżeniem zapisu par. 2 ust. 9d, 

d) w ciągu 20 dni roboczych od uzyskania zgody Zamawiającego na 
przedstawione koszty związane z naprawą lub wymianą części urządzenia na 
nowe, wykonać naprawę/wymianę  uszkodzonego urządzenia /urządzeń/, jeśli 
naprawa musi być wykonana przez serwis zagraniczny. 

10. Jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 15 dni roboczych od uzyskania akceptacji 
Zamawiającego odnośnie naprawy lub wymiany i kosztów z tym związanych, 
Wykonawca własnym transportem i na własny koszt przekaże Zamawiającemu 
do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze o parametrach technicznych 
równoważnych lub lepszych do naprawianego w nieprzekraczalnym terminie do 
22 dni roboczych od akceptacji kosztów naprawy/ wymiany przez 
Zamawiającego pod rygorem naliczania kary umownej, o której mowa w par. 10 
ust. 1 e – nie dotyczy pakietu nr: 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 150, 
151, 154. 

11. Sprzęt zastępczy zostanie dostarczony z aktualnym przeglądem technicznym, 
wszelkie czynności serwisowe związane ze sprzętem zastępczym wykonywane 
będą na koszt Wykonawcy – nie dotyczy pakietu nr: 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 150, 151, 154. 
 

§ 3. 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca będzie wykonywał usługę w godzinach ustalonych z Zamawiającym: 

– preferowane godziny pracy personelu nadzoru -7:00 -14:00. 
2. Raporty serwisowe i serwisowe Karty Pracy z napraw i przeglądów urządzeń 

potwierdzają przedstawiciele komórek organizacyjnych Zamawiającego, 
w których użytkowane są urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy, tj. 
lekarz dyżurny, Ordynator, Pielęgniarka Oddziałowa, Kierownik Poradni, 
Pracowni, Przychodni.  

3. Raporty serwisowe i Karty Pracy należy pozostawić u użytkownika urządzenia 
/urządzeń/jeśli usługa jest wykonywana w godzinach przedpołudniowych lub 
przesłać mailem lub faksem do Działu Technicznego w terminie do 3 dni 
roboczych od daty zakończenia wykonania usługi. 

4. W Raporcie serwisowym i Karcie Pracy muszą być wyszczególnione wykonane 
czynności serwisowe i naprawcze, zastosowane materiały, części oraz dane 
zgodne z wymaganiami wynikającymi z ustawy o wyrobach medycznych, w tym 
jednoznaczne stwierdzenie, że urządzenie technicznie jest sprawne i może być 
użytkowane. 

5. Podstawą do stwierdzenia wykonania usługi i zapłaty za nie wynagrodzenia 
będzie potwierdzenie w Karcie Pracy lub w Raporcie serwisowym czynności oraz 
danych, o których mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, czytelnym podpisem 
i ostemplowanie pieczątką przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego 
do akceptacji wypełnionych przez Wykonawcę Kart Pracy i Raportów 
serwisowych. 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 
a) posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do dokonywania napraw oraz 

przeglądów oceny stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową, 
b) poprzez wykonywanie usługi nie pogorszy się stan techniczny urządzeń, przez 

co urządzenia nie utracą ważności certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa 
7. Wykonawca jest zobowiązany: 

1) wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne i naprawcze z należytą 
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starannością, zgodnie z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem 
niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, 
standardami i normami, 

2) używać do przeglądów, konserwacji i naprawy tylko części i materiały fabrycznie 
nowe i dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry 
oraz zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie części regenerowanych w miejsce ujętych 
wcześniej w kalkulacji naprawy, po uprzednim uzgodnieniu w formie pisemnej 
z Zamawiającym. 

3) utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -
wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte 
i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.).  

4) w przypadku wyłączenia z użytkowania naprawianego aparatu (sprzętu, urządzenia) 
do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji „ 
UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”. 

5) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

§ 4. 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przeglądów technicznych będzie wypłacane 

w wysokości ustalonej w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i będzie wynosić:  

netto ............ zł. (słownie:......................................zł.) plus należny podatek VAT, 
brutto............zł. (słownie:.......................................zł.) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nin. paragrafu obejmuje: 
a) koszty robocizny,  
b) koszty materiałów niezbędnych do wykonania zalecanych przez producenta 

czynności, 
c) koszty dojazdu i transportu do obiektów Zamawiającego, w którym znajduje 

się urządzenie/urządzenia/, 
3. Wynagrodzenie za usługi objęte harmonogramem przeglądów nie przysługuje 

w przypadku konieczności likwidacji lub wycofania urządzenia/ urządzeń 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy przedstawi Zamawiającemu 
kalkulację naprawy zawierającą wszystkie koszty niezbędnej naprawy. 

5. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności 
naprawczych, będzie wyliczona, jako suma kwoty robocizny (R) oraz wartości 
niezbędnych materiałów i części zamiennych (M): 

a) wysokość kwoty robocizny (R) zostanie obliczona, jako iloczyn stawki 
roboczogodziny w wysokości …………zł/godz., wynikającej z oferty, oraz ilości 
roboczogodzin, niezbędnych do wykonania naprawy, uzgodnionej w drodze 
negocjacji z Zamawiającym i nie przekroczy kwoty ofertowej w wysokości ….. 
(Punkt B oferty). 

b) wartość niezbędnych materiałów i części zamiennych wraz z marżą, której 
wysokość nie może przekroczyć 20 % (M), Wykonawca przedstawi w ofercie, 
podlegającej negocjacji. Wykonawca wyraża zgodę na okazanie dowodów 
zakupu materiałów na życzenie Zamawiającego, w celu weryfikacji marży. 

c) zatwierdzona przez Zamawiającego, w powyższy sposób kalkulacja, będzie 
stanowić dla Wykonawcy zlecenie wykonania naprawy.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje 
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej 
z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacją przedmiotu 
umowy. 
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7. Zapłata za świadczenie usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę, przelewem na wskazane konto Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.  

8. 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; 

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. 

9. 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. 

10. 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.  

11. Wykonawca gwarantuje stałość stawki robocizny oraz cen przeglądów w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy. 

12. 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.  

13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 
Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. 

 
§ 5. 

Gwarancje 
 

1. Wykonawca udziela na okres 12 miesięcy gwarancję należytego wykonania 
naprawy, przez co należy rozumieć gwarancję na wykonane czynności i użyte 
części zamienne do wykonania usługi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji będzie usuwać nieodpłatnie 
wszelkie wady wynikające z nienależytego wykonania wcześniejszej naprawy 
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zawiadomienia przez 
Zamawiającego dokonanego w formie pisemnej, faksem lub e-mailem. 

3. W przypadku nie usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji, w terminie 
określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w każdym przypadku nie 
przystąpienia do usuwania awarii w umownym terminie od momentu zgłoszenia, 
Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 100 zł netto za 
każdy dzień niesprawności urządzenia/urządzeń po upływie terminu usunięcia 
wady, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu. 

4. Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek 
wynikających z: 
a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją 
serwisową; 

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia powstałego z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; 

c. jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w 
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szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; 
d. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej 

(pożar, powódź, zalanie, itp.) 
e. normalnego zużycia rzeczy. 

 
§ 6. 

Zakaz przeniesienia wierzytelności 
 
1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w sposób 

określony trybem art. 509 – 518 KC wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej 
w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  

2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie 
mogą stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiejkolwiek innej umowy 
zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji 
niniejszej umowy, a umowa przenosząca te wierzytelności jest nieważna.  

 
 

§ 7. 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

2. Zakres usług, które będą wykonywać podwykonawcy, Strony ustaliły w ofercie. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy 
z podwykonawcami. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z należnego mu wynagrodzenia, 
ustalonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy, wynagrodzenia Podwykonawcy, 
wymaganego i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą, 
a Podwykonawcą, jeżeli Podwykonawca zwróci się o zapłatę za prawidłowo 
wykonane dostawy bezpośrednio do Zamawiającego, a Zamawiający uzyska 
potwierdzenie braku uregulowania przedmiotowych należności przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega wówczas pomniejszeniu 
o kwotę wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy. 

§ 8. 
Termin 

 
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ..................do dnia……….... 
 

§ 9.  
Nadzór 

 
1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

sprawować będzie: Kierownik Działu Technicznego tel. 34/ 370 23 33 oraz osoba 
przez niego2upoważniona tel. 34/ 370 21 28. 

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: 
...................................................................... tel. .............................................. 

 
§ 10.  

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej wymienionych 
przypadkach i niżej wskazanej wysokości: 
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a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego - karę umowną w wysokości 10% całościowego wynagrodzenia 
umownego netto przysługującego Wykonawcy do czasu odstąpienia od umowy, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całościowego wynagrodzenia 
umownego netto przysługującego Wykonawcy do czasu odstąpienia od umowy, 

c) za opóźnienie w wykonaniu usług objętych harmonogramem przeglądów 
urządzeń ponad termin wskazany w tym harmonogramie – karę umowną 
w wysokości 0,5 % wartości usług określonych w zakresie zawierającym dane 
urządzenie/urządzenia/, nie mniej jednak niż 25 zł netto - za każdy dzień 
opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad, wynikających ze sposobu wykonania usług 
będących przedmiotem niniejszej umowy np. napraw - karę umowną 0,5 % 
wartości usług określonych w zakresie zawierającym dane urządzenia/ 
urządzeń, nie mniej jednak niż 25 zł netto za każdy dzień opóźnienia, 

e) za niedostarczenie zastępczego urządzenia tj. w sytuacji opisanej w par. 2.II.10 
niniejszej umowy –karę umowną w wysokości 100 zł netto za każdy opóźnienia. 

2. W/w kary umowne można łączyć, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
3. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącanie mu wysokości kar umownych 

z należnego mu wynagrodzenia. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość kar umownych nie 
rekompensuje powstałej szkody. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca spóźnia się z wykonaniem usług przeglądowo-
konserwacyjnych w odniesieniu do terminów określonych w harmonogramie 
przeglądów lub nie wykonuje usługi naprawy w terminach wskazanych 
w niniejszej umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia 
interwencyjnego wykonania ww. usług przez innego wykonawcę w ramach 
wykonania zastępczego, a Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 
Zamawiającemu kosztów wykonania usługi przez innego Wykonawcę.  
Przed powierzeniem wykonania usługi w ramach wykonania zastępczego, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy wyznaczając 
mu przy tym dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych na wykonanie 
usługi. 

 
§ 11.  

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 
przypadkach:  

a) trzykrotnego naliczenia Wykonawcy kary umownej w okresie trwania umowy, 
b) gdy Wykonawca odmówi wykonania usługi z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, 
c) gdy z powodu zmian organizacyjnych u Zamawiającego nastąpi wyłączenie 

z eksploatacji lub zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie lub 
udostępnienie w ramach innego stosunku prawnego urządzeń objętych 
umową. 

2. W przypadkach wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 12. 
Poufność informacji 

 
Strony zobowiązują się, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak 
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i po jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały, jako poufne wszelkie 
informacje techniczne, handlowe i inne informacje oraz dane, informacje ujawnione 
im bezpośrednio lub pośrednio przez drugą Stronę dla celów niniejszej umowy oraz 
że będą wykorzystywały te informacje wyłączenie dla celów niniejszej umowy 
i zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich pracowników oraz inne osoby, 
za pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 
 

§ 13.  
Zmiany umowy  

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności 
wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 
ust 1 i 3 ww. ustawy: 

a) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca 
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją 
generalną, 

b) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy 
zapisami umowy, a treścią oferty, 

c) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot 
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/ lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.  

d) Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy, jeśli konieczność przedłużenia wynikać będzie z powodu 
wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych, uzasadnionych i nie dających 
się przewidzieć przyczyn. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien 
wpłynąć do Zamawiającego w terminie do 1 dnia od daty wystąpienia 
określonych w niniejszym punkcie zdarzeń. 

e) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

g) zmiany wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

3. Zmiany wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą być dokonane na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do 
umowy aneksem. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nie mogą naruszać postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

§ 14.  
Rozwiązanie umowy  

 
Strony zgodnie ustalają, że rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić za 
porozumieniem Stron, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych w przypadku: 
1) zmiany statusu prawnego Zamawiającego, 
2) ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, 
3) istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych, 
4) zmian organizacyjnych u Zamawiającego, 
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5) zakończenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub zmiany rodzaju 
działalności,  

6) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, 

7) rażącego naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z umowy, 
8) nie stosowania przez Wykonawcę przy wykonywaniu usług wymagań 

producenta, norm, instrukcji i obowiązujących przepisów i postanowień umowy. 
 

§ 15.  
Postanowienia końcowe 

 
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego o ile 
przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej, przepisy ustawy z dnia 20.05.2010 r. 
o wyrobach medycznych ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) i przepisy aktów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie oraz inne przepisy prawa dotyczące materii objętej przedmiotem 
niniejszej umowy.  

2. Ewentualne spory pomiędzy Stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej 
umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –po jednym dla 
każdej ze Stron. 

  
 WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 
 
Załączniki: 
nr 1 – formularz oferty 
nr 2 – formularz cenowy, harmonogram przeglądów 
nr 3 – oświadczenie wykonawcy 
 
 


