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WZÓR - Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Umowa nr …………………… 
zawarta w dniu  ……………………….. 

 

pomiędzy: 
 

ZAMAWIAJĄCYM: 
 

Szpitalem Specjalistycznym „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie 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: 
 

Krzysztofa Romanowskiego – 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/19/DETEKTOR/2018 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa o 

następującej treści: 
 

§ 1 
1.   Przedmiotem Umowy jest dostawa cyfrowego detektora rentgenowskiego dla dorosłych do  

posiadanego przez Zamawiającego RTG, jak również na wykonaniu przeglądów okresowych 

wymaganych przepisami prawa i dokumentacją urządzenia, w okresie gwarancji.  

2.  W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do m.in.: 

a)  uruchomienia, montażu itp. aparatury/sprzętu w siedzibie Zamawiającego; 

b)  przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury/sprzętu, 

udokumentowane stosownym zaświadczeniem. Przeszkolenie pracowników nastąpi w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

c)  dostarczenia instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej oferowanej aparatury/sprzętu w 

języku polskim. 

3.  Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący  

Załącznik nr 1 do umowy oraz Oferta wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

1.  Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu Umowy wraz z montażem i uruchomieniem  oraz 

przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, w terminie do 12 listopada 

2018 r.  
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2.  Realizacja zamówienia dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Inflancka 6)   

w miejscu przez niego wskazanym. 

3.  Konkretny dzień i godzina dostawy wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego w 

osobie p………….  

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu Umowy w przypadku 

nieuzgodnienia ostatecznego terminu w trybie przewidzianym w ust. 3. 

5.  Ryzyko i koszty związane z dostarczeniem, uruchomieniem/montażem urządzeń, ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 3 
1.  Przyjęcie przedmiotu dostawy  przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-

odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.  

2.  Protokolarne przyjęcie  nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1. 

 

§ 4 
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi netto:………….PLN (słownie:……………………………….) 

brutto…………… PLN (słownie: ………….) w tym podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 60 dni od daty 

przyjęcia przez Sekretariat Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

3.  Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 

w §3 ust. 1. 

4.  Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form: 

a) osobiście do Sekretariatu Szpitala (ul. Inflancka 6), 

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi 

Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 00-189 

Warszawa, ul. Inflancka 6. 

5.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

umowy. 

6.  Wykonawca nie może przenieść uprawnień, ani zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na 

podmiot trzeci bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 
1.  W przypadku dostarczenia sprzętu niezgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia lub ofertą 

Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, 

wolny od wad.  

2.  W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.  

3.  Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5 dni roboczych, a po 

bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego. 

 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca lub za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

2) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1,  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w §4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie, przy czym opóźnienie nie może przekroczyć 30 dni roboczych; w takiej 

sytuacji, zgodnie z § 9, Zamawiający może odstąpić od umowy; 
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3) w przypadku utraty, zniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim 

jakichkolwiek Informacji Poufnych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż 

wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1; 

4) innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy każdorazowo w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa  w §4 ust. 1.  

5) za opóźnienie wykonaniu naprawy w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 

terminów wskazanych w § 8. 

2.  Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 

na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w zależności od wyboru Zamawiającego. 

3.  Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. 

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 

wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób 

(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i 

formę ich przekazania, nazywanych łącznie "Informacjami Poufnymi". 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 

1) dostępnych publicznie; 

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca dołoży adekwatnych 

starań w celu poinformowania Zamawiającego o przyczynach i zakresie Informacji Poufnych 

ujawnionych na tej podstawie prawnej. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej 

lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie 

poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 

umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach 

w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych 

osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków 

przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 

trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 

działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. 

Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, 

zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie Informacje Poufne. 
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8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji 

Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu 

9. Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego programy są zgodne z przepisami o ochronie 

danych osobowych i  stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz innych powszechnie obowiązujących aktów 

prawnych w tym zakresie. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż powierzone przez Administratora 

dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z prawem oraz należytą starannością z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Podmiot przetwarzający 

10. Użytkownik wyraża zgodę na podpowierzenie danych osobowych firmom będących w jednej 

grupie kapitałowej (wskazać nazwy firm: ..................................................................... w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, pomiędzy podmiotami o których mowa powyżej.   

11. Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie. 

 

  

§ 8 
1.  Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. 

2.  W okresie gwarancji dwie naprawy powodują wymianę podzespołu na nowy. 

3.  Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez min. 10 lat.   

4.  Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii urządzeń i konieczności 

dokonania ich  naprawy przez 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia dokonywane 

będą w dni powszednie, e-mailem: …..................................., telefonicznie lub faksem pod numerem 

telefonu …….., faks ………….  w godzinach od 7.30 do 15.30. 

5.  W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego w czasie nie 

dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. 

6.  W przypadku, gdy naprawa urządzeń będzie musiała trwać dłużej niż 5 dni roboczych, od szóstego 

dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy sprzęt zastępczy lub 

podzespoły/części zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych, umożliwiające tymczasową 

pracę systemu/urządzenia do czasu jego naprawy. 

7.  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły 

obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub 

podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte: 

1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania 

się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, itp.). 

 

§ 9 
                                                                

1. Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

2) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do realizacji usług i dostaw albo pozostaje w zwłoce z 

realizacją Przedmiotu Umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia prac; 

3) jeżeli wystąpi sytuacja o której mowa w art. 145a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy 
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4) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania ze środków publicznych w celu realizacji przedmiotu 

umowy lub środki te zostaną mu w sposób uniemożliwiający zakończenie umowy zmniejszone; 

5) Nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego sytuacja finansowa ulegnie takiemu pogorszeniu, że 

nie będzie w stanie wykonywać swoich zobowiązań umownych; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części; 

7) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub interesowi 

publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

 zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. Ustala się że okres gwarancji równa 

 się okresowi rękojmi. 

 

3. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.  

§ 10 

Cesja 

Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 

Umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

1.Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem 

nieważności takich zmian. 

2. Zamawiający dokona zmiany Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w następujących okolicznościach: 

1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; 

2) wystąpi siła wyższa, to jest zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w 

takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przesunięciu o czas występowania siły 

wyższej; 

3) gdy po podpisaniu umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania umowy i 

korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych 

rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego przedmiotu 

zamówienia, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia. 

 

§ 12 
 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozpatrywać 

bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia 

kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

4. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
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Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 Wykonawca        Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


