
Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

Umowa Nr …………/…………/2014
zawarta w dniu …………..2014r pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:
Szpitalem Specjalistycznym „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej
„Zakurzonej” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;
00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy ; XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000216065 ;
NIP: 525-20-94-693; Regon: 013003050
reprezentowanym przez
dr n. med. Sławomira Sikorę – Dyrektora Szpitala
a

WYKONAWCĄ:

firmą:
………………………………………………………………………………………………
adres:
………………………………………………………………………………………………
zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym
………………………………………………………… Nr KRS …………………………;
NIP:  …………………….;                    REGON ……………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………
w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania   o  udzielenie  zamówienia  publicznego
w  trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy P/..../......./2014 zgodnie z Ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  dostarczenie  –  …...........
(komputerów/oprogramowania).

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy zgodny
z SIWZ w postępowaniu P/..../.............../2014 i złożoną przez Wykonawcę ofertą.

3. Dostarczony przedmiot  umowy zostanie  ustawiony przez Wykonawcę we wskazanych
przez Zamawiającego miejscach w ramach pomieszczeń Szpitala. 

4. Dostawa  odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, w sposób i w terminie
uzgodnionym ze Szpitalem.



5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozostawienia miejsca dostawy w porządku i stanie
nie gorszym niż przed dostawą. Wszelkie opakowania transportowe oraz inne nieczystości
związane z dostarczanym sprzętem Wykonawca usunie i zutylizuje na  własny koszt.

§ 2
Terminy realizacji umowy

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.
2. Określa  się  czas  wykonania  całości  przedmiotu  umowy  w  ciągu  2  tygodni  od  dnia

podpisania umowy.
3. Podany  w  ust.  2  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  strony  przyjmują,  jako

nieprzekraczalny czas zakończenia dostawy.
4. Wykonawca oświadcza,  że posiada pełne prawo do dostarczanego przedmiotu umowy,

w szczególności do dostarczenia licencji (udzielania licencji).
5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz kartę gwaran-

cyjną w języku polskim dla każdego dostarczanego elementu przedmiotu, a także udzieli
niezbędnego instruktażu  w zakresie  obsługi  oraz właściwej  eksploatacji  dostarczanego
sprzętu.

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy, nie później niż
na 24h przed planowanym terminem dostawy. Dostawa powinna odbyć się w dni robocze
w godz. 09:00-15:00, chyba że Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na wykonanie tych
czynności w innych godzinach.

7. Wykonawca z dniem dostawy przeniesie na Zamawiającego prawa wynikające ze standar-
dowej, bezterminowej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niewyłącznej licencji pro-
ducenta na oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie  dla  Wykonawcy  ustalone  zgodnie  z  ofertową  „Specyfikacją  cenową”,
wyraża się kwotą ………… PLN brutto (słownie: …… …….. złotych), w tym cena netto
wynosi  ……….. PLN,  (słownie:  …… złotych),  podatek  VAT  w  wysokości   ….  %
stanowi kwotę …….. PLN (słownie: ………… złotych).

2. Podstawę  do  wystawienia  faktury  stanowi  załączony  do  faktury  oryginał  protokołu
odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy. Protokół odbioru przedmiotu
umowy zostanie podpisany niezwłocznie przez strony po przekazaniu przedmiotu umowy
Zamawiającemu przez Wykonawcę.

3. Płatność  zostanie  dokonana  w  formie  przelewu  bankowego  na  konto  Wykonawcy
wskazane w fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury
wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 4 
Gwarancja

1. Po  podpisaniu  protokołu  odbioru,  Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  pisemnej
gwarancji na dostarczony  przedmiot umowy.



2. Strony ustalają okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na …....... miesięcy
(min. 36 miesięcy)  zgodnie z warunkami podanymi w ofercie przetargowej Wykonawcy. 

3. W okresie gwarancji o wykryciu usterki Zamawiający obowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę telefonicznie, nr. tel. ................ lub pisemnie (faxem) nr. fax. ................ . 

4. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się
do ich usunięcia w technicznie uzasadnionym terminie, uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca  podejmie  czynności  mające  na  celu  usunięcie  usterki  w  terminie  do  24
godzin  od  powiadomienia  go  przez  Zamawiającego.  Termin  naprawy  nie  może  być
dłuższy, niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Jeżeli termin ten będzie dłuższy,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, na czas naprawy, urządzenia zastępczego
o  zbliżonych  parametrach  technicznych  i  funkcjonalnych.  W razie  nie  usunięcia  wad
w wyznaczonym  terminie,  Zamawiający  ma  prawo  usunąć  je  we  własnym  zakresie,
a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

5. Wykonawca gwarantuje minimum 5-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej
oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów
i  napraw  urządzenia  po  okresie  gwarancji.  Zapewnienie  to  nie  stanowi  dla
Zamawiającego  zobowiązania  do  korzystania  w  okresie  pogwarancyjnym  z  serwisu
Wykonawcy  ani  tym  bardziej  nie  ogranicza  prawa  Zamawiającego  do  swobodnego
wyboru serwisanta.  

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.

7. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklaro-
wanych przez producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie
umowy.

8. Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  spowodowane
niestosowaniem  się  personelu  Zamawiającego  do  postanowień  instrukcji  obsługi  i
 konserwacji urządzeń oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

9. W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu
lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządze-
nia na nowe, wolne od wad, a Wykonawca jest zobowiązany je wymienić.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 okres gwarancji nowego sprzętu rozpoczyna
się z chwilą jego dostarczenia Zamawiającemu.
11. W przypadku stwierdzenia przy uruchamianiu oprogramowania jego wadliwego dzia-
łania bądź uszkodzenia nośnika, Wykonawca dostarczy nowe oprogramowanie w ciągu
max. 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

12. Wymienione, uszkodzone nośniki danych zawsze pozostają własnością Zamawiającego
ze względu na ochronę danych i Szpitalną Politykę Bezpieczeństwa.

13. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Szpitalnej
Polityki Bezpieczeństwa. W szczególności zadba o to, by dane osobowe oraz wszelkie
dane mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo Szpitala a zawarte w sprzęcie naprawia-
nym  były należycie zabezpieczone przed osobami  trzecimi. 

14. Do rękojmi za wady stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.



                                                                 § 5
Odbiór przedmiotu umowy

1. Procedurą odbioru objęty jest cały przedmiot umowy określony w § 1 umowy. 

2. Odbiór  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  protokołu  odbioru  po  dostarczeniu
wszystkich określonych niniejszą umową dokumentów  i materiałów.

3. Przedmiot  umowy  zostanie  dostarczony  Zamawiającemu  razem  z  następującymi
dokumentami: 

-  instrukcją  obsługi  w  języku  polskim  (dwa  egzemplarze  papierowe  i  jeden  w  wersji
elektronicznej np. w formie pliku PDF dla każdego typu urządzenia)
-  instrukcją  konserwacji  w  języku  polskim  określającą  częstotliwość  wykonywania
okresowych przeglądów technicznych i ich zakres,
- kartami gwarancyjnymi określającymi  terminy i  warunki gwarancji  z wyszczególnieniem
urządzenia i jego wyposażenia oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w
okresie  gwarancyjnym  ze  wskazaniem  serwisu  gwarancyjnego  i  pogwarancyjnego
dopuszczonego przez producenta,
-  specyfikacją  dostawy z numerami  seryjnymi  oraz numerami  katalogowymi  urządzenia  i
wyposażenia,
- kopiami certyfikatów i deklaracji  zgodności.  Do dokumentów wystawionych w językach
obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski 

4. Brak  dostarczonej,  najpóźniej  w dniu  dokonania  odbioru  przedmiotu  umowy,  umowy
z  firmą  posiadającą  stosowne  uprawnienia  zgodne  z  zasadami  napraw  sprzętu
medycznego spowoduje  odmowę Zamawiającego do rozpoczęcia  tego odbioru – o ile
napraw takich Wykonawca nie zadeklarował realizować własnymi siłami.

5. Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy niezgodnego z wymaganiami Zama-
wiającego, określonymi w Załączniku nr 1 do przedmiotowej umowy.

6.  Jeśli zawinione przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji niniejszej umowy przekroczy
datę 15.12 2014 roku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umo-
wy ze skutkiem na dzień 15. 12. 2014 roku. W takim przypadku Wykonawcy nie przysłu-
gują  jakiekolwiek  prawa  roszczeniowo-odszkodowawcze  natomiast  Zamawiającemu
przysługuje prawo naliczenia kar za zwłokę za okres od daty planowej realizacji umowy
do dnia 15.12.2014 roku, a także kara za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

7. Jeżeli Wykonawca rozpoczął ale nie zakończył realizacji umowy do dnia 15.12.2014 roku
niezależnie  od  postanowień  ust.  1  spoczywa  na  nim  obowiązek  przywrócenia  stanu
pierwotnego (demontaż itp) na własny koszt.

§ 6
Kary umowne

1. W  przypadku  nienależytego  wykonywania  umowy,  w  szczególności  nieterminowej
realizacji dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 2%
wartości umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji. 

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy.



3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Zamawiającego,  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy kary umowne w wysokości 20% wartości umowy.

§7
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia
umowy  (art.  145  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych),  Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zamawiający  zgodnie  z  przepisem  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
przewiduje  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
• zmiany stawki  podatku VAT z tym,  iż  zmiana  taka  obciąża  Wykonawcę  (wartość

umowy brutto nie może ulec zmianie);
• zmian  wynikających  ze  zmian  przepisów prawnych  związanych  z umową zgodnie

z terminem obowiązywania ww. przepisów;
• zmian osób upoważnionych do kontaktów z obu stron umowy;
• zmiany daty obowiązywania umowy, w wyniku opóźnień związanych z czynnikami

zewnętrznymi, na które Zamawiający nie miał wpływu.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

4. Strony  umowy  zobowiązują  się  do  niezwłocznego  powiadomienia  o  każdej  zmianie
adresu lub numeru telefonu.

5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

6. Wykonawca  oświadcza,  że  znany  jest  mu  fakt,  iż  treść  niniejszej  umowy,  a  w
szczególności  dotyczące  go  dane  identyfikujące,  przedmiot  umowy  i  wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r, nr 112 poz. 1198 z
późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy (z ew. zastrzeże-
niem ust. 7)

7.  Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnianiu, o którym mowa w ust. 6, nie
będą podlegały informacje zawarte w § ……./, załączniku nr …… do niniejszej umowy
stanowiące  informację  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub
inne posiadające wartość gospodarczą.

8. Strony  ustalają,  że  w  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały
zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  o  ile  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.



9. Strony ustalają, że dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z realizacją niniej-
szej  umowy podlegają rygorom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz oraz ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228).

10. Wszelkie  spory  wynikłe  z  realizacji  umowy  rozstrzyga  sąd  powszechny  właściwy
miejscowo (i rzeczowo) dla siedziby Zamawiającego.

11. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1)  szczegółowa specyfikacja zamówienia - zestawienie parametrów granicznych  – zgodnie z
ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu P/..../....2014
2) protokół odbiorczy – dołączony w dniu odbioru przedmiotu umowy.


