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Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY
UMOWA NR
/2017
zawarta w dniu …………...2017 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 X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego
przez …………………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ……………… zł i
która posługuje się numerem NIP ……………………………. oraz numerem REGON
…………….…………,
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na Dostawę pompy do kontrapulsacji dla potrzeb kompleksowej opieki po
zawale serca (BZP.38.382-34.17), ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu
Zamówień Publicznych nr …………………….

1.

2.

3.

4.
5.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa pompy do kontrapulsacji dla potrzeb kompleksowej
opieki po zawale serca dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
Zakres umowy, parametry graniczne, funkcjonalność i warunki związane z dostawą,
określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Zestawienie parametrów
techniczno-uŜytkowych.
Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do
obrotu i uŜywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2,
a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

Dostawa pompy do kontrapulsacji dla potrzeb kompletnej opieki po zawale serca
Netto: ………………………… zł/słownie: ……………………………………..……………
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
Razem:
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Netto: ………………………… zł/słownie: ……………………………………..……………………
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………………
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 7 dni od zawarcia umowy.
§3
Warunki płatności
1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie naleŜyte wykonanie przedmiotu
umowy, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora
Szpitala lub osoby przez niego upowaŜnione.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie uregulowane w trzech równych ratach
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w niŜej
wskazanych terminach:
a) Pierwsza rata – do dnia 30.10.2017 r.
b) Druga rata – do 30.11.2017 r.
c) Trzecia rata – do 29.12.2017 r.
4. Terminy zapłaty uwaŜa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciąŜony kwotą naleŜną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie.
6. Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i
związane z nimi naleŜności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyraŜonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności. Wykonawca gwarantuje, iŜ nie dokona jakiejkolwiek
czynności prawnej lub teŜ 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, iŜ celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie moŜe
udzielić upowaŜnienia, w tym upowaŜnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie
prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w
rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością
windykacyjną.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iŜ 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 niŜ bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, moŜe nastąpić wyłącznie za
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyraŜoną w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w ustępie 7 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem
wskazanej jako brutto w § 2 ust. 5 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.
9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w ustępie 8, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem
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wskazanej jako brutto w § 2 ust. 5 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy wraz z wszystkimi częściami
składowymi, jego wyposaŜeniem, akcesoriami.
Wykonawca dostarczy, w stanie kompletnym i gotowym do uŜytku przedmiot umowy
zgodny z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy bez konieczności dodatkowego ponoszenia
kosztów przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy, o których mowa w § 2 odpowiada warunkom
określonym w dokumentach dopuszczających ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu wymaganych prawem
certyfikatów, atestów i specyfikacji technicznych, dokumentacji technicznej dla dostarczonego
przedmiotu umowy najpóźniej w dniu odbioru.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, Ŝe koszty eksploatacji przedmiotu umowy po upływie
okresu gwarancji rękojmi nie będą wyŜsze niŜ określone w Rozdziale „Cykl Ŝycia produktu
(koszty eksploatacji)” w Zestawienienie parametrów techniczno-uŜytkowych, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, Ŝe na wniosek Zamawiającego po upływie okresu gwarancji i rękojmi
podpisze z nim umowę na świadczenie usługi przeglądów okresowych pogwarancyjnych na
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta urządzeń będących przedmiotem niniejszej
umowy, z uwzględnieniem zapisu w ust. 5.
§5
Jakość
Dostarczony przedmiot umowy musi być dobrej jakości oraz posiadać aktualne pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu i uŜywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z obowiązującymi wymogami prawnymi.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia pozwoleń, o których mowa w ust. 1, na kaŜde
wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega
od obowiązujących norm z zastrzeŜeniem warunków odbioru określonych w § 6 Umowy.
W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany wadliwego przedmiotu
umowy na urządzenie dobrej jakości w terminie podanym w § 2 ust. 6 na własny koszt i
ryzyko. Po przekroczeniu ww. terminu Zamawiający skorzysta z kar umownych, określonych
w § 8 niniejszej umowy.

§6
Warunki odbioru
1. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru
wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają, Ŝe przedmiot 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 zuŜywalnych niezbędnych dla bieŜącej eksploatacji przedmiotu
umowy określonych przez producenta;
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f) Wykaz dostawców części zamiennych, części zuŜywalnych oraz materiałów
eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy;
g) Wykaz podmiotów upowaŜnionych 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 uŜytkowania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane
przez Zamawiającego;
2) Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia do odbioru instrukcje uŜytkowania, konserwacji
maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, certyfikaty i atesty.
3) Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
4) Zrealizowanie przedmiotu umowy Strony potwierdzą bezusterkowym protokołem
odbioru.
5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.
6) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej do 2
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru oraz zakończy go
najpóźniej do 1 dnia roboczego od daty rozpoczęcia odbioru.
3. JeŜeli 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 moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad. Termin na
przystąpienie do usunięcia wad nie będzie dłuŜszy niŜ 2 dni robocze od dnia ujawnienia
wad,
2) w przypadku wad nienadających się do usunięcia- Zamawiający moŜe:
a) jeŜeli wady nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem- obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do
stwierdzonych wad bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem- odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód wynikłej z
opóźnienia.
4. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
w tej dacie ewentualnych wad i usterek.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek
oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych czynności jako
wadliwych.
6. Zamawiający wyznacza takŜe ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy
przed upływem terminu gwarancji.
7. JeŜeli Wykonawca nie przystąpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego, Zamawiający
dokona odbioru jednostronnie i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o wynikach
odbioru.
8. Po bezusterkowy odbiorze przedmiotu umowy oraz po protokolarnym stwierdzeniu
usunięcia wad przy odbiorze ostatecznym gwarancyjnym, rozpoczynają swój bieg terminy
zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
§7
Osoby odpowiedzialne
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego – Pan(i) Agnieszka Wiktor - Rupala, (032) 4784220
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i)
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)
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§8
Kary umowne
1. Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
1) wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umowy brutto za kaŜdy dzień opóźnienia,
b) za nieterminowe wykonanie przeglądu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umowy brutto za kaŜdy dzień zwłoki,
c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy brutto, za kaŜdy dzień
opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
d) odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 15%
wynagrodzenia umowy brutto,
e) niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych 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.

§9
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię
obejmującą takŜe części zamienne, materiały eksploatacyjne wymagane do przeglądów,
wymaganymi przeglądami, serwisem na okres ……. miesięcy.1
2. Minimalne wymogi gwarancji i rękojmi, serwisu gwarancyjnego:
1) Gwarancja obejmuje między innymi: czas i koszty dojazdu i zakwaterowania serwisanta,
pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę części zamiennych,
materiałów i elementów zuŜywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez
producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych;
2) Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji i rękojmi do dokonywania na wniosek
Zamawiającego rocznych przeglądów gwarancyjnych dostarczonego przedmiotu umowy.
3) Wykonawca 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;
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 do 48h – w dni robocze,
1

Okres gwarancji jest uzaleŜniony od okresu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.
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b) dokonania naprawy do 72h od momentu zgłoszenia awarii - w dni robocze;
c) wykonanie przeglądów okresowych opisanych w pkt 5 w terminie do 7 dni roboczych
od daty zgłoszenia przeglądu przez Zamawiającego,
8) W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2 ppkt. 7) lit. b) c)
Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o zbliŜonych parametrach;
9) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego
i zamontowanego urządzenia/urządzeń w czasie określonym ust. 2 ppkt. 7) lit. b) od
chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie oraz nie dostarczenia
urządzenia zastępczego, o którym mowa w ust. 2 ppkt. 8) Wykonawca zobowiązuje się do
pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści przez zamawiającego,
niezaleŜnie od naliczanych kar umownych;
10) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie
określonym w ust. 2 ppkt. 7) lit. b), Zamawiający moŜe zlecić usunięcie wad osobie trzeciej
posiadającej autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy;
11) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy (oryginalny) w przypadku
wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek i wad tego
samego podzespołu. Wymiana gwarancyjna podzespołu nastąpi w czasie nie dłuŜszym niŜ
30 dni od daty przyjęcia reklamacji;
12) Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów zuŜywalnych
do dostarczonego/dostarczonych urządzeń liczony przez okres minimum 10 lat licząc
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do
aktualizacji aplikacji – oprogramowania w czasie gwarancji i rękojmi, zalecanych przez
producenta;2
13) Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone takŜe po upływie terminu
rękojmi, jeŜeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi;
14) W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy
będą następstwem nieprawidłowego uŜytkowania, Zamawiający moŜe przekazać
przedmiot umowy do oceny niezaleŜnemu 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.
15) Gwarancją i rękojmią 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 leŜących 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;
17) W pierwszym roku po okresie gwarancji koszt przeglądu moŜe być większy Maksymalnie
o wskaźnik inflacji za okres gwarancji, w pozostałych latach moŜe być większy o wskaźnik
za rok poprzedni.
3. Zamawiający moŜe egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezaleŜnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Zgłoszone przez Zamawiającego wady powinny być w terminie ustalonym przez strony
umowy usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający poświadcza usuniecie wad protokołem.
5. Nie usuniecie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeŜeli chodzi o wady
stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim
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6. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony
z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. 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.
8. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę
niezbędny czas i techniczne moŜliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich
Wykonawcę.
9. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
10. Wszelkie interwencje gwarancyjne skutkują wydłuŜeniem gwarancji o czas przestoju aparatu.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), Ŝe powierzy wskazanym Podwykonawcom wykonanie
następującej części zamówienia*
Lp.
Firma Podwykonawcy
Nazwa części zamówienia

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, Ŝe Wykonawca nie powierzy podwykonawcom Ŝadnej części zamówienia - powyŜszy
punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, Ŝe wykona całe zamówienie we własnym zakresie.

2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy w związku ze
zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza
zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej obowiązującej stawki
podatku VAT.
6. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany
umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z
winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy,
dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia,
dostarczenia towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości.
Postanowienie § 8 ust. 1 lit. a) stosuje się odpowiednio.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonanej juŜ części umowy.
9. Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, Ŝadne z oświadczeń,
zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść
Umowy.
10. Gdyby okazało się, Ŝe niektóre ustalenia niniejszej Umowy są niewaŜne, albo gdyby wystąpiła
luka w niniejszej Umowie, waŜność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona chyba, Ŝe
niewaŜnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iŜ bez
postanowień dotkniętych niewaŜnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną
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takimi waŜnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez
nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu
zbliŜone do postanowień dotkniętych niewaŜnością.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.
Załącznik do umowy:
1. Załącznik nr 1 - Zestawienie parametrów techniczno - uŜytkowych;
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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