Załącznik nr 12

WZÓR UMOWY po zmianach z dnia 13.07.2015 r.

UMOWA NR............/2015

zawarta w dniu ……………...2015 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
- mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego przez
………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ……………… i która posługuje się
numerem NIP ……………… oraz numerem REGON ………………,
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na dostawę i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń
dla nowego urządzenia BZP/38/382-27/15 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Nr …………………….. z dnia ……………………

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją
pomieszczeń dla nowego urządzenia. Przedmiot umowy obejmuje:
1) Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla
potrzeb rezonansu magnetycznego wraz z uzyskaniem wszelkich potrzebnych materiałów,
badań, uzgodnień branżowych i ekspertyz. Dokumentacja musi być kompletna i spełniać
wszelkie wymogi prawne w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz umożliwić
realizację robót ogólnobudowlanych związanych z adaptacją.
2) Wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla rezonansu magnetycznego zgodnie
z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.
Zakres dokumentacji projektowej, adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń, wymagania techniczne,
architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3) Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego
w 2015 lub 2016 roku rezonansu magnetycznego, wraz z wszystkimi częściami składowymi,
jego wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz
oprogramowaniem.
Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z dostawą
określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki i terminy jej wykonania określają załączniki:
- załącznik nr 1 Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanego urządzenia
(rezonansu) - załącznik nr 2 Program funkcjonalno-użytkowy adaptacji ogólnobudowlanej
pomieszczeń dla rezonansu magnetycznego.

§3
Dni robocze
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć, dni robocze liczone od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych prac projektowych, adaptacyjnych,
montażowo – instalacyjnych, rozruchowych, specjalistycznych pomiarów, pozwalających
uruchomić i stworzyć warunki dla prawidłowej pracy systemu zaoferowanego urządzenia oraz
zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, personelu, osób znajdujących się w sąsiednich
pomieszczeniach (na kondygnacji z zaoferowanym urządzeniem i kondygnacji powyżej) oraz
zabezpieczyć system przed wprowadzeniem zakłóceń do otoczenia jak i instalacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Zestawieniem parametrów
techniczno-użytkowych, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami
sztuki budowlanej, Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia własne.
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie spełniające wymagania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w imieniu
Zamawiającego w celu uzyskania stosownych decyzji administracyjnych związanych z
pozwoleniem na budowę oraz dopuszczeniem do użytkowania przedmiotu zamówienia, jeżeli będą
one prawem wymagane.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia realizowanych prac budowlanych na okres
prowadzenia robót oraz ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej obejmującej:
1) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej;
2) ubezpieczenie ludzi (ubezpieczenie cywilne na wypadek śmierci lub kalectwa) pracowników
oraz osób trzecich;
3) ubezpieczenie mienia, za szkody i zniszczenia w wyniku prowadzenia robót;
4) ubezpieczenie robót, materiałów i sprzętu, a suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż
wartość ceny ofertowej brutto.
6. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia kopii polisy Zamawiającemu do 7 dni od daty
rozpoczęcia prac.
7. Wykonawca zobowiązuje się również do:
1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych przez
podwykonawców;
2) przestrzegania regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora Szpitala z zastrzeżeniem,
iż Zakład Diagnostyki Obrazowej musi funkcjonować, a prace muszą być prowadzone w taki
sposób, aby nie przerwać funkcjonalności Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
8. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie roboty z przestrzeganiem faktu, iż w części
remontowanego budynku znajdują się pomieszczenia, które nie mogą być na żadnym etapie
budowy wyłączone z użytkowania. Termin prac o dużym natężeniu dźwięku każdorazowo
Wykonawca będzie uzgadniać z Działem Technicznym. Będzie przestrzegał, aby prace o dużym

natężeniu dźwięku nie były wykonywane między godziną i 21°°- 7°° (w tym czasie odbywa się
cisza nocna).
9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane, w którym zapisywane będą wszelkie ustalenia techniczne, zgłaszanie odbiorów,
a w szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu.
10. Wykonawca zobowiązuje do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych zgodnie z ustawą – Prawo
budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu wymaganych prawem
certyfikatów, atestów i specyfikacji technicznych dla zastosowanych materiałów, najpóźniej
w dniu odbioru.
12. Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należności za wszelkie świadczone przez
Zamawiającego usługi, w szczególności za usługi w zakresie korzystania z energii elektrycznej
i wody dla celów robót budowlanych i socjalnych, itp. ryczałtem lub według wskazań liczników,
które Wykonawca zainstaluje na własny koszt. W protokole przekazania terenu budowy, zostanie
określona forma rozliczenia (na podstawie liczników z określeniem stanu lub wskazanie ryczałtu
i podanie stawki). Ostateczne rozliczenie zużycia mediów nastąpi na podstawie protokołu
odbioru robót, w którym zostanie określona ilość zużytych jednostek w trakcie realizacji umowy.
13. Wykonawca zobowiąże się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także
zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
14. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania na swój koszt i ryzyko
teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie
zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do uporządkowania terenu
prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.
16. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi a także przekaże Zamawiającemu do
eksploatacji nowy w stanie kompletnym i gotowym do użytku rezonans magnetyczny wraz
z urządzeniami zgodnymi z opisem w SIWZ bez konieczności dodatkowego ponoszenia kosztów
przez Zamawiającego.
17. Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 16 odpowiadają warunkom
określonym w dokumentach dopuszczających ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi oraz, że są zgodne z parametrami technicznymi określonymi
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.
18. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego
przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych niezbędnych informacji
do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiających świadczenie usług
serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym lub przez
pracownikom Zamawiającego przeszkolonym przez Wykonawcę, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej
umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego.
19. Z chwilą przekazania urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu
wykaz adresów z telefonami autoryzowanych lub certyfikowanych przedstawicieli serwisowych
oraz powiadomi Zamawiającego w przypadku zmian tych danych.
20. Wykonawca
udzieli
Zamawiającemu
licencji
na
korzystanie
z
zainstalowanego
w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji,
serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie
określonym przez wytwórcę oprogramowania, przy czym:
1) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez
Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia,
2) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za
dostawę urządzenia,
3) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia,
4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom
trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem,
regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia,
5) jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy
serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie
kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do
oprogramowania będą protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu
trwania gwarancji.

§5
Szkolenia
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników
w miejscu użytkowania rezonansu. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze;
2) Do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przypominającego w zakresie obsługi
i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu.
Łączny czas szkoleń: 5 dni roboczych.
3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni
rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu.

§6
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 marca 2016 roku
w tym:
1) wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb
Rezonansu Magnetycznego z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie pozwolenia
na budowę;
2) wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego,
dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu, przekazanie
do eksploatacji
2. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, t.j. od ....................... r. do 15 marca 2016 r.

1.

§7
Płatności
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Dostawa i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń do nowego
urządzenia
Brutto……….…………………… zł/ słownie……………………………………….
za przedmiot umowy określony w § 2 w którego skład wchodzi:
a) Dostawa i montaż Rezonansu Magnetycznego, uruchomienie urządzenia, szkolenie
pracowników Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji:
Brutto:…………………………………......./ słownie …………………………
b) Adaptacja ogólnobudowlana pomieszczeń do nowego
dokumentacja projektowa i roboty ogólnobudowlane:

urządzenia

w tym:

Brutto:……………………………………../słownie ……………………………….
2.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 jest stałe i jest niezmienne przez cały czas trwania
umowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, m. in koszty:
1) opracowania dokumentacji projektowej;
2) adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń do nowego urządzenia;
3) dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń z uwzględnieniem wszelkich materiałów
niezbędnych do uruchomienia dostarczonych urządzeń;
4) szkolenia personelu medycznego określonego w § 5;
5) napraw gwarancyjnych w uzgodnionym okresie liczonym od dnia podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego;
6) ubezpieczenia,
7) opłaty i należności celne;
8) podatek VAT;
Rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie się odbywało jedną fakturą.

4.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie należyte wykonanie przedmiotu umowy,
potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru i przekazaniem do eksploatacji zatwierdzonym
przez Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni (zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty
w Transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2) z zastrzeżeniem
§ 10 ust. 9.
6. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.
7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu, w przypadku gdy cześć zamówienia jest
wykonana przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury,
oryginał pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wystawiony
najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę, o otrzymaniu kwot należnych mu z tej
faktury oraz dowodów potwierdzający zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę.
Powyższe oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, powinno zawierać zestawienie
kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę
uznania rachunku podwykonawcy.
8. W przypadku niedostarczenia oświadczeń oraz dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia
podwykonawcy przez Wykonawcę, o którym mowa w § 7 ust. 7, Zamawiający wstrzyma płatność do
czasu otrzymania tego potwierdzenia.
9. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio
z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi
należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej
to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny
podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz
umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek
praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym
firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak
i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu
m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie
z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w
drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez
uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 7 ust. 9 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia
wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
12. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 7 ust. 10, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia
wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

1.

§8
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie/będą*:

……………………………………………………………………………………………………………
2.

Kierownikiem robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
ze strony Wykonawcy będzie/ będą*:

…………………………………………………………………………………………………………………….
3.

Kierownikiem robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy będzie/ będą*:

………………………………………………………………………………………………………………………
4.
5.

1.

1.

Zamawiający wyznacza ponadto Pana(nią) ………………………………… (imię, nazwisko, telefon)
do bieżących kontaktów z Wykonawcą.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy będzie/będą*: …………….....……………………
(imię, nazwisko, telefon)

§9
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Przekazanie Wykonawcy, w ciągu 2 dni od daty prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
placu budowy, ale nie wcześniej niż 14 grudnia 2015 roku;
2) Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i pomieszczeń
socjalnych;
3) Przekazanie (w miarę możliwości) do korzystania lub współkorzystania znajdujących się
na placu budowy pomieszczeń magazynowych, składowisk na odrębnie uzgodnionych
zasadach;
4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie zadania określone
w przedmiocie niniejszej umowy;
5) Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawcę;
6) Niezwłoczne przekazanie Wykonawcy wszelkich dodatkowych dokumentów i danych,
których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania przedmiotu umowy;
7) Dokonywanie odbiorów zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru zgodnie z umową;
8) Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 10
Podwykonawcy
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi / powierzy
podwykonawcy * wykonanie części przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
umowy.

*niepotrzebne skreślić

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca może zlecić część zamówienia przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Wykonanie przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z
warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając części zamówienia podwykonawcom,
zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień
publicznych jak również z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu projekt umowy, który będzie zawarty
z podwykonawcą/ami lub dalszymi podwykonawcami. Projekt umowy winien określać zakres
rzeczowy robót, wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie
danej części realizacji zamówienia nie może przekraczać wynagrodzenia, jakie zaoferował
Wykonawca Zamawiającemu, terminy realizacji, zasady dokonywania odbiorów - przy udziale
Zamawiającego a także termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (termin przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 60 dni (zgodnie z
Ustawą o Terminach Zapłaty w Transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz
403 Art. 8 ust. 2) od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej).
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w §
10 ust. 3 nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy a także projektu jej
zmiany, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w projekcie
umowy.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z podwykonawcą
lub dalszym podwykonawcą.
W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do zawartej umowy z podwykonawcą
lub dalszym podwykonawcą na warunkach określonych w § 10 ust. 2-3 Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przekazuje Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (wraz ze wszelkimi
załącznikami i danymi).
7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy lub zmian
do umowy, o których mowa w § 10 ust. 6 nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń
do umowy a także do jej zmiany, uważa się, że Zamawiający akceptuje zawartą umowę
lub zmianę do umowy.
8. Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca.
9. Zamawiający w terminie 60 dni (zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w Transakcjach
Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2) zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane przedmiotu umowy, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej
faktury z dołączonymi następującymi dokumentami:
1) protokołem bezusterkowego odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,
sporządzonym przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego,
2) oryginałem pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wystawionym najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę, o otrzymaniu kwot
należnych mu z tej faktury,
3) dowodem potwierdzającym zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę.
10. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni (zgodnie
z Ustawą o Terminach Zapłaty w Transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013,
poz 403 Art. 8 ust. 2), Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
c) nieprzedłożenia
poświadczonej
za
zgodność
z
oryginałem
kopii
umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany.

1.

2.

§ 11
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji:
– gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi
wymaganymi do przeglądów, serwisem min. 60 miesięcy.
Minimalne wymogi gwarancji i rękojmi, serwisu gwarancyjnego dla dostaw:
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenie wraz z częściami
zmiennymi, materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów 60 miesięcznej
gwarancji i rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy;
2) Gwarancja obejmuje między innymi: czas i koszty dojazdu i zakwaterowania serwisanta,
pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę części zamiennych,
materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej oraz uzupełnienie
helu w magnesie przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów
gwarancyjnych;
3) Wykonawca jest zobowiązuje się w zakresie usługi serwisowej - gwarancyjnej przekazać
Zamawiającemu urządzenie/urządzenia w stanie pełnej gotowości do wykonania zabiegów;
4) Wykonawca zobowiązuje się w ramach zawartej umowy do wykonywania przeglądów okresowych oraz
konserwacji sprzętu, urządzeń, technologii (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych
i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom
wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania sprzętu, dokumentacji techniczno-rozruchowej.
Gwarancja obejmuje również nieodpłatne uzupełnianie helu w magnesie z ostatnim uzupełnieniem helu
w końcowym miesiącu gwarancji;
5) Wykonawca zapewnia wykonanie testów akceptacyjnych, gdy jest to wymagane stosownymi
przepisami (zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową);
6) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, które na dzień
przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, przez wyspecjalizowany autoryzowany
serwis wykonawcy powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co najmniej na
15 dni przed jej zakończeniem;
7) Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do:

a) podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) podjęcia działań naprawczych w przypadku naprawy w miejscu instalacji <= 24h w dni
robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
c) dokonania naprawy niewymagającej części zamiennych <= 72h w dni robocze,
d) dokonania naprawy wymagającej części zmiennych <= 5 dni roboczych od otrzymania
na piśmie bądź faksem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie
zamontowanego aparatu, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy,
8) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego
i zamontowanego urządzenia/urządzeń w czasie określonym w pkt. 7) od chwili powzięcia wiadomości
o awarii, usterce lub wadzie Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz
utraconych korzyści przez zamawiającego, niezależnie od naliczanych kar umownych.
9) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt.
7), bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może zlecić
usunięcie wad osobie trzeciej posiadającej autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy w przypadku wystąpienia
w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek i wad tego samego podzespołu.
Wymiana gwarancyjna podzespołu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęci
reklamacji;
11) Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych
do dostarczonego/dostarczonych urządzeń liczony przez okres minimum 10 lat licząc od
daty odbioru końcowego aparatu z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres
ten wynosi 5 lat;
12) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji aplikacji – oprogramowania w czasie gwarancji
i rękojmi, zalecanych przez producenta;
13) Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem
lub router ISDN lub połączenie sieciowe;
14) Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone także po upływie terminu
rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi;
15) W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą
następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać aparat/aparaty
do oceny niezależnemu podmiotowi bez utraty gwarancji. W przypadku, gdy wynik
ekspertyzy będzie negatywny dla Wykonawcy, Wykonawca poniesie koszt ekspertyzy; jeśli
wynik ekspertyzy będzie pozytywny dla Wykonawcy, jej koszt ponosi Zamawiający.
Gwarancją nie są objęte:
a) Uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
 eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowanie się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób
trzecich i wywołane nimi wady,
 samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),
16) W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy
pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy;
3.

Minimalne warunki gwarancji i rękojmi dotyczące adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń:
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty;
2) Okres gwarancji biegnie równolegle do okresu rękojmi;
3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty ogólnobudowlane, zamontowany sprzęt i urządzenia związane z adaptacją
pomieszczeń;
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty
na zastosowane materiały, wystawione przez ich wytwórców;
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót;
b) usuniecie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym;

4.

Zamawiający może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenia, elementy, części
lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym

5.

urządzeniu, elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne
lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
• 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,
• samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych
przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź,
zalanie itp.)
c) materiały eksploatacyjne.
6. Zgłoszone przez inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony
umowy usunięte przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru poświadcza usuniecie wad protokołem.
7. Nie usuniecie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeżeli chodzi o wady
stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.
8. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia
Wykonawcy.
9. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień
sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji
wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad
otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.
10. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny
czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.

1.

2.

3.

4.

§ 12
Warunki odbioru przedmiotu umowy
Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w §2 niniejszej umowy zostanie odebrany
w następujący sposób:
1) Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót budowlanych,
a w szczególności dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, aprobat
technicznych, niezbędnych świadectw jakości, atestów oraz dokumentacji powykonawczej;
2) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot
umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) dokumentację powykonawczą w tym rysunki i opisy uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru - 2 egz. w formie oprawionych
teczek (wszystkie branże), 2 egz. wersji elektronicznej (w formie PDF do wydruków
z możliwością kopiowania);
b) oryginał dziennika budowy;
c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu robót zgodnie
z projektem;
d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem,
warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, przepisami i obowiązującymi
Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników branżowych) oraz
oświadczenie o doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku;
e) protokoły badań i prób technicznych, odbiorów częściowych i końcowych;
f) decyzję na użytkowanie (jeśli prawem wymagane).
Strony postanawiają, że przejęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nastąpi
po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że projekt techniczny
posiada wszelkie niezbędne uzgodnienia, jak również jest merytorycznym i formalnym;
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, obowiązany jest okazać: certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dotyczącą
używanych na budowie materiałów.
Strony ustalają, że dostawa montaż, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji przedmiotu
niniejszej umowy określonego w § 2 zostanie odebrany w następujący sposób:

1) Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zobowiązany jest
zaopatrzyć dostarczony przedmiot umowy w:
a) Kartę gwarancyjna;
b) Etykiety producenta;
c) Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 1 kpl.
wraz z dostawą w formie papierowej lub na nośniku elektronicznej,
d) Właściwe certyfikaty w języku polskim;
e) Wykaz materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy
określonych przez producenta;
f) Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych
określonych przez producenta przedmiotu umowy;
g) Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela
do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej,
aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji,
wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcja
użytkowania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego;
h) protokół z odbytych szkoleń.
5. Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia do odbioru instrukcje użytkowania, konserwacji
maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, certyfikaty i atesty oraz protokół
przeszkolenia w tym zakresie odpowiednich służb Zamawiającego;
6. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego
7. Zrealizowanie przedmiotu umowy Strony potwierdzą bezusterkowym protokołem odbioru
i przekazania do eksploatacji.
8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.
9. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej do 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru oraz zakończy go najpóźniej do 3
dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad nadających się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy termin na usuniecie
wad i może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad. Termin na przystąpienie do
usunięcia wad nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia ujawnienia wad,
2) w przypadku wad nienadających się do usunięcia- Zamawiający może:
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do stwierdzonych
wad bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
b) eżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemodstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód wynikłej z opóźnienia.
11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w
tej dacie ewentualnych wad i usterek.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych czynności jako wadliwych.
13. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy
przed upływem terminu gwarancji.
14. jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego, Zamawiający dokona
odbioru jednostronnie i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o wynikach odbioru.
15. Po bezusterkowy odbiorze przedmiotu umowy oraz po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia
wad przy odbiorze ostatecznym gwarancyjnym, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy brutto, za każdy dzień
opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
3) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15%
wynagrodzenia umowy brutto,
4) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto,
5) za niespełnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 18 w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych i ewentualnych odszkodowań
uzupełniających z faktur Wykonawcy.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonani umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto tj. ........................... zł (słownie: ..........................................................)
w następujących formach: ............................................................ udzielonych na określony zakres i czas
zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie
odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełnienia żadnych
dodatkowych uwarunkowań.
2. Strony postanawiają, że 30% (................................... zł/ słownie:……………………………….)
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, zaś 70% (........................................ zł/
słownie:………………………) wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego
z umową wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 ust. 1 zostanie zwrócone lub
zwolnione w następujących terminach:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia bezusterkowego
protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji, o którym mowa w § 12 ust. 7,
2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji
(po upływie ostatecznego z terminów rękojmi), na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu
gwarancyjnego bez usterek. W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.
4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego
na wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym Szpital i zwrócona zgodnie
z ustaleniami w § 14 ust. 3 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków
należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten
cel wniesione zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki
wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku.

1.

§ 15
Warunki odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku
do określonego terminu wykonania umowy,
2) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i niezgodnie z dokumentacją
projektową. Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia
pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin,
3) oprócz przypadku wymienionego w § 15 ust.1 pkt. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego w
następujących sytuacjach:

a)
b)
c)

2.
3.

4.

1.

2.

3.

gdy zostanie złożony wniosek o upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy;
gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiającego;
Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz
powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.
3) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót
oraz robót zabezpieczających, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada;
4) Wykonawca usunie niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni, z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
5) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty odebrane i wykonane do dnia odstąpienia;
Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§ 16
Zabezpieczenie danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w
związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy
informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi
informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z
którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów
szpitala.
Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności
serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że
niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń uwarunkowane są koniecznością zapewnienia
dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych,
Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do
przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do
wykonania świadczeń objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych
osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. Wykonawca zastosuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w
szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyższe czyni zadość przepisowi art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zaleca się by Zamawiający,
każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia objętego
umową, wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części
składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń. Wykonawca nie odpowiada za utratę ww. danych
podczas wykonywania świadczeń objętych umową, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z
zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy
rozumianej, jako wina umyślna.
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Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest
administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w
szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych.

§ 17
Postanowienia końcowe
Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem właściwym
dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych\ niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
1) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy podwykonawca;
2) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia
wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć
wykonanie części zamówienia;
3) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych
(w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się
uprawnieniami wymaganymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
Przedstawione w § 17 ust. 4 przypadki strony udokumentują w sposób nie budzący zastrzeżeń, ustalając
przy tym nowy termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla każdej ze stron

Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1 - Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych;
Załącznik nr 2 – Program funkcjonalno – użytkowy;
Załącznik nr 3 - Wykaz Podwykonawców (firm), uczestniczących w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. Podwykonawcy

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 3 do Umowy

WYKAZ PODWYKONAWCÓW (FIRM),
UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

NAZWA FIRMY

ADRES SIEDZIBY

RODZAJ ORAZ ZAKRES PRAC

UWAGA:
Niniejszy załącznik wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Zamawiającego
przedstawionych przez Wykonawcę umów z Podwykonawcami.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do Umowy

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym zgodnie oświadczamy, iż wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy
………………………………………… o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr ………….. z
dnia …………………, realizowane w ramach Pakietu ……………………………, wymagane od dnia
złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę, tj. firmę
…………………………………, w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje
żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi/dostawy/roboty budowlane*,
w okresie rozliczeniowym od dnia …………………….. do dnia ……………………. za następujący
zakres ……………………………..**

..................................................................................

............................................................................

podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Podwykonawcy

