
Projekt umowy – Załącznik Nr 3 do SWZ 
 

Umowa Nr 272. …… .2022 
 

Zawarta w dniu ................ 2022r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki  
Zdrowotnej z /s w Nadarzynie, przy ul. Sitarskich 3, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:  Adama Chusteckiego - Dyrektora  
 
a  ................................  z/s  .....................................................  zarejestrowaną  w  
...................................... pod numerem ............, NIP ..............., REGON ................, zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ……………………………………..  
 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) została zawarta niniejsza 
umowa o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest: ZAKUP SPEKTRALNEGO TOMOGRAFU 
OKULISTYCZNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i specyfikacją techniczną, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: 
a) dostawę oraz instalację, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu sprzętu medycznego w 
stanie gotowym do użytkowania. 
b) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji 
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sprzętu,  
c) wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany 
części sprzętu wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez 
producenta wyposażenia, 
d) wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia 
określonych w specyfikacji warunków zamówienia, załącznikach do specyfikacji i ofercie 
Wykonawcy. 

 
§ 2 

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy 
1.   Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie 30 
      dni od dnia zawarcia umowy. 
2.  Miejscem realizacji umowy będzie: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej     
      w Nadarzynie ul. Sitarskich 3, 05-830 Nadarzyn 
4. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy  jest:……………….    

(tel.:…………………………….. ,mail: ………………)  lub w przypadku nieobecności inna 
osoba upoważniona przez Wykonawcę.  

5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 
dotyczących umowy jest: …………………………….. (tel.: ………………………….…….., 
mail: …………………………………) lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona 
przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru wskazanego w ust. 2 niniejszego 
paragrafu wyłącznie w dni robocze, w godz. 9:00 - 14:00. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do przedmiotu dostawy specyfikacji wszystkich 
elementów przedmiotu umowy oraz akcesoriów wchodzących w zakres niniejszej umowy w celu 



sprawdzenia kompletności dostawy oraz specyfikacji przekazywanej dokumentacji zgodnie z § 4 
ust. 8 umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

1.  Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy   
      ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto 

…………………………… zł (słownie: ……………………………… złotych), w tym 
obowiązujący podatek VAT w wysokości …….%.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty realizacji 
przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: opakowania, załadunku, transportu aż do 
miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, instalacji (w tym montażu, 
rozruchu, konfiguracji, prac dodatkowych i usług wynikających z realizacji przedmiotu umowy), 
ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu 
zdawczo-odbiorczego sprzętu, szkolenia personelu Zamawiającego, przekazania nieograniczonej 
czasowo licencji na oprogramowanie służące do eksploatacji sprzętu i jego akcesoriów (jeżeli 
licencja jest konieczna) oraz uwzględnia wszelkie rabaty, upusty i marże. 

4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany obustronnie 
Protokół zdawczo – odbiorczy stwierdzający odbiór całości przedmiotu umowy bez uwag i 
zastrzeżeń oraz podpisany obustronnie Protokół szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 7.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze, w terminie 
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu 
odbioru potwierdzającego bez zastrzeżeń odbiór przedmiotu umowy.  

6. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 
opóźnienie. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy, w tym także odsetek za zwłokę. 

 

§ 4  
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymagań dotyczących przedmiotu 
umowy, w tym nie wymienionych w niniejszej umowie, a określonych w SWZ, załącznikach do 
SWZ oraz w złożonej ofercie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko i winien 
zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ze stanem faktycznym 
pomieszczeń przeznaczonych do instalacji sprzętu.  

3. Opakowania i inne elementy służące do transportu przedmiotu dostawy stanowią własność 
Wykonawcy i winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. W celu utrzymania 
udostępnionego budynku w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód Wykonawca zobowiązuje 
się do ich niezwłocznego usuwania z terenu Zamawiającego niezwłocznie po zainstalowaniu 
przedmiotu dostawy oraz zapewnienia porządku w pomieszczeniach, w których dokonał montażu, 
po wykonaniu instalacji i uruchomieniu sprzętu. 

4. Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu, instalacji oraz wykonywania innych czynności 
składających się na przedmiot umowy na terenie Zamawiającego odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. Szkody te, o ile zaistnieją, potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Kosztami usunięcia szkód obciążony zostanie w całości 
Wykonawca. 

5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementu przedmiotu umowy przechodzi na    
     Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo–odbiorczego bez zastrzeżeń. 



6. Szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu zostanie przeprowadzone w siedzibie 
Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w nn. umowie, po uprzednim uzgodnieniu 
terminów z Zamawiającym. 
Szkolenie obejmie obsługę urządzenia: dobór nastaw i parametrów, a także konserwację i montaż 
oraz demontaż akcesoriów zużywalnych. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia niezbędne 
pomoce i materiały. Liczbę osób szkolonych określa Zamawiający, w zależności od jego potrzeb. 
Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem szkolenia podpisanym przez obie 
strony oraz stosownymi imiennymi zaświadczeniami dla jego uczestników. 

7. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie 
wskazane przez Zamawiającego dokumenty, w tym w szczególności:   
- paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego 
przeglądu, 
- kartę gwarancyjną, 
- deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, 
- instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egzemplarz w formie papierowej, 1 egzemplarz w formie 
elektronicznej 
- instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, 
- niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, 
pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, o ile dotyczy, wykaz punktów serwisowych wraz z 
ustalonymi zasadami kontaktowania, 
- licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane), 
- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji, o ile dotyczy, 

8. Dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim. 
9. Jeżeli dostarczany sprzęt medyczny dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga 

specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych 
przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów. 

10. Jeżeli dostarczany sprzęt medyczny dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej 
instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji 
oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, 
sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą 
być wykonane przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez 
wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. 
 

§5 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 

1. Wykonawca winien zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p. poż. we wszystkich 
miejscach wykonywania prac montażowych i instalacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami i 
dokumentacją techniczną. 

2. Wszelkie działania i czynności Wykonawcy w zakresie wymienionym w ust. 1 odbywają się na 
koszt Wykonawcy, uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

3. Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawcę, w sposób zamierzony 
lub przypadkowy w związku z realizacją umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu jej 
realizacji. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych 
informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy, o ile nie będzie to uchybiać 
aktualnie obowiązującym przepisom prawa. 

4. Strony zobowiązują się do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 
119). Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za stosowanie we własnej działalności wskazanego 
rozporządzenia. 

5. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym 
powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 

6. Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami 
umożliwiającymi zagwarantowanie tajności przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych. 



 
§6 

ODBIORY 
1. Odbiór dostarczanego przedmiotu umowy zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego z udziałem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
2. Niezależnie od powyższego, uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo uczestniczyć 

w każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w tym w montażu i instalacji przedmiotu dostawy, 
celem weryfikacji wywiązywania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania ostatniego 
Protokołu wymaganego zgodnie z niniejszą Umową bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego 
(po wykonaniu wszelkich czynności objętych przedmiotem umowy).  

 
 

§ 8 
WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS W OKRESIE GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji w okresie gwarancyjnym, co jest wliczone w 
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.  

2. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez obie strony Protokołu zdawczo-
odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych, w tym 
również nie jest obciążony ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia 
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw 
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 
pozostających w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, oraz nie stanowi przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się postępowania. 

4. Wykonawca gwarantuje należytą jakość przedmiotu umowy, niezawodność eksploatacyjną oraz, 
że każdy dostarczony element przedmiotu umowy jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej 
produkcji, tj. nie starszy niż z 2022 r. (nie demonstracyjny), spełnia wszelkie wymagania 
określone obowiązującymi przepisach prawa, w tym w szczególności odpowiada wymaganiom 
określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.poz.295 
t.j.)  i odpowiednich aktach wykonawczych do ustawy, w tym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 
595), a także w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych(t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 186 ze zm.)  – jeśli asortyment jest wyrobem medycznym; ponadto Wykonawca 
gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie zainstalowany bez żadnych uszkodzeń oraz  że 
oferowany przedmiot zamówienia, o parametrach wyspecyfikowanych w ofercie , jest 
kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez 
dodatkowych zakupów.  

5. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczone elementy przedmiotu umowy oraz ogółem 
– na przedmiot umowy, tj. Wyposażenie oraz prace instalacyjne. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, wliczonych w 
wynagrodzenie Wykonawcy, obowiązkowych przeglądów serwisowych – technicznych sprzętu z 
częstotliwością wymaganą przez producenta. Części, materiały zużywalne, zalecane przez 
producenta do wymiany podczas przeglądów okresowych oraz konieczność transportu sprzętu 
do siedziby firmy wliczone są w wynagrodzenie Wykonawcy. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do, wliczonej w wynagrodzenie 
Wykonawcy, naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów 
dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego wraz ze wszystkimi dojazdami pracowników Wykonawcy na miejsce. 

8. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu możliwość zgłaszania awarii: 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00.  

9. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni 



ustawowo wolnych od pracy) w terminie do 48 godz. liczonych od dnia zgłoszenia awarii oraz 
zakończyć naprawę nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, a w 
przypadku awarii wymagających napraw poza Polską lub sprowadzenia części zamiennych 
spoza Polski  w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 

10. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do 
zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy. Zastępczy element przedmiotu umowy 
musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak element naprawiany. Zamawiający 
dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego elementu przedmiotu umowy o parametrach 
lepszych od pierwotnie oferowanych z zastrzeżeniem, że Wykonawca przeprowadzi 
odpowiednie szkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania. Przy spełnieniu powyższego 
Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2) umowy.  

11. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji elementu przedmiotu 
umowy o czas jego wyłączenia z eksploatacji. Jako czas niesprawności uznaje się okres od daty 
zgłoszenia awarii do daty przekazania sprawnego elementu przedmiotu umowy użytkownikowi. 
Okres niesprawności liczony jest w dniach. Każda wymiana gwarancyjna powoduje, że okres 
gwarancji co do rzeczy wymienionej rozpoczyna się od nowa. 

12. Wykonawca na własny koszt przeprowadza w okresie gwarancji wszelkie czynności zgodnie z 
zaleceniami producenta jak np. przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy. Z wykonania 
wyżej wskazanych czynności Wykonawca sporządzi stosowny protokół i przekaże go 
Zamawiającemu.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do powtórzenia czynności opisanych w ust. 12 w ramach 
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
trwania gwarancji jeżeli w momencie zakończenia gwarancji, od ostatniego przeglądu danego 
elementu przedmiotu umowy upłynie więcej niż 3 miesiące, o ile przegląd jest wymagany przez 
producenta tego elementu. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji 
protokołu technicznego opisującego stan techniczny wyposażenia będącego przedmiotem 
umowy (tj. aparatu/urządzenia) wraz z zaleceniami co do dalszego użytkowania. W przypadku 
braku tego protokołu okres gwarancji przedłuża się do czasu jego sporządzenia. 

15. W razie odrzucenia roszczeń gwarancyjnych lub innych reklamacji przez Wykonawcę 
Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego 
rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z 
przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy w przypadku 
wystąpienia trzech usterek gwarancyjnych w tym samym elemencie podczas okresu gwarancji. 

17. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 8-letni dostęp do wszystkich części zamiennych oraz 
serwisu pogwarancyjnego. 

18. Powyższa gwarancja nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
rzeczy. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 556 i kolejne Kodeksu Cywilnego, z tym 
zastrzeżeniem, że zastosowania nie znajduje art. 563 § 2  k.c., natomiast okres rękojmi biegnie 
od chwili podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. Nadto Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za montaż, instalację, uruchomienie przedmiotu umowy i inne czynności 
składające się na przedmiot umowy. 

19. Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot 
trzeci na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

20. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego 
określonego w ust. 1 powyżej o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady lub usterki przez 
Zamawiającego nastąpiło przed upływem okresu gwarancji. 

21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych, w 
szczególności koszty dojazdu, transportu itp. 

22. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie: 
Nazwa firmy serwisu:……………………………………..…………. Adres 
serwisu:……………………………………………..Tel.:…………………………………..fax:…
…………………………………e-mail:………………………………………………. 
 



§ 9 
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
niniejszej umowy w formie kar umownych :  

1) w wysokości 0,3 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §3 ust. 2 za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w 
§ 2 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także 
dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: 
usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego; 

2) w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu 
umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 
3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 2; 

4) w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 2, w 
przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę 
powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego 
(jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku 
aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na 
wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania 
przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – 
kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie, 

      Powyższe kary umowne są od siebie niezależne. Maksymalna wysokość kar nie może  
     przekroczyć 70% łącznej wartością przedmiotu umowy. 

2. Niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody na zasadach ogólnych, jeżeli 
wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny 
brutto, określonej w § 3 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem odrębnych przepisów. 

4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej 
umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, itp.). 

5. Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego 
po wystąpieniu okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia: 
1) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do 
prawidłowego wykonywania umowy bądź określającego ostateczny termin wykonania 
przedmiotu umowy, nie wykonuje go; 

2) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu 
ustalonego w umowie, w tym dostarczenia przedmiotu umowy niekompletnego, 
wadliwego lub niezgodnego ze złożoną ofertą, Zamawiający może odstąpić od umowy 
bez wyznaczania dodatkowego terminu. Wykonawca w tym przypadku zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną określoną w § 9 ust. 1 pkt 3) umowy. 

7. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
późn. zm.). 

 
 
 
 
 



§ 10  
ZMIANA UMOWY 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 
2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w zakresie: 
1) Zmian nieistotnych, tj. innych niż zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp; 
2) Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian opisanych poniżej tj.:  
a) Po dokonanej i odebranej dostawie przedmiotu umowy, w trakcie trwania okresu gwarancji 

i w przypadku braku możliwości wyposażenia Zamawiającego w którykolwiek z elementów 
składających się na przedmiot umowy Wykonawca winien zgłosić niezwłocznie ten fakt 
Zamawiającemu i przedstawić możliwość wyposażenia Zamawiającego w ramach 
gwarancji w inny element o parametrach co najmniej takich jak przedmiot umowy. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia go w ramach umowy w element 
spełniający wymagania SWZ, lecz o parametrach lepszych niż zadeklarowany w ofercie 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że: 

 - proponowany element spełniać będzie wymogi funkcjonalne, użytkowe, wymagania  
 merytoryczno-formalne wynikające z uzgodnień z Zamawiającym; 

  - element ten będzie dostarczony po cenie określonej w załączniku nr 1 – Formularz  
  Oferty. 
c) Termin dostawy ustalony w § 2 ust 1. może ulec zmianie w przypadku wystąpienia: 

1) opóźnień wynikających z: 
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemia, strajki generalne lub 
lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu 
umowy, 
b) organizacyjnych potrzeb zmiany terminu po stronie Zamawiającego. 

               2)  skrócenia terminu realizacji gdy: 
a) zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy możliwość wcześniejszego 

wykonania przedmiotu umowy. 
d) W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony mogą ustalić nowy 

termin w drodze aneksu do umowy.  
e) Zmiana wartości umowy nastąpi w przypadku korzystnych zmian cenowych dla 

Zamawiającego. 
3) Zamawiający przewiduje również zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego 
czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy – w przypadku 
wystąpienia potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby, 

b) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, 
c) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji 

upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn. zm.) 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie, 
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  
4. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogą być 

przekazywane drugiej stronie wyłącznie w formie pisemnej za wyjątkiem zgłaszania awarii i 
wykonywania uprawnień gwarancyjnych, które mogą być zgłaszane w formach wskazanych w § 8 



ust. 8 niniejszej umowy. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy  
Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna.  

   
 
  ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 


