
OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 

UMOWA Nr………………  
 

Zawarta w dniu …………. roku pomiędzy: 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, z siedzibą w Lublinie, ul. Dr 
K. Jaczewskiego 7, (nr kodu: 20 – 090), REGON: 431219360, NIP: 712-21-35-822, zwanym 
w treści umowy „Zamawiaj ącym”  lub Stroną, reprezentowanym przez: 
Dyrektora – …………………………………………………………………………………….. 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”  lub Stroną 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 
– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
Strony zawarły umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

• Przedmiotem umowy jest zakup akceleratora liniowego wysokoenergetycznego wraz z 
wykonaniem robót przystosowawczych z przeznaczeniem dla Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. 

• Parametry techniczne przedmiotu umowy są wyszczególnione i szczegółowo opisane w 
załączniku numer 1 do Umowy. 

• Przedmiot umowy obejmuje: 
• zakup sprzętu wraz z dostawą i rozładunkiem – etap pierwszy, 
• demontaż i utylizację akceleratora Oncor – etap drugi, 
• wykonanie dokumentacji adaptacyjnej (projektowej) – etap drugi, 
• wykonanie prac przystosowawczych– etap drugi, 
• instalację i uruchomienie sprzętu– etap drugi, 
• szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę– etap drugi, 
• integrację systemu weryfikacji, zarządzania i archiwizacji– etap trzeci. 

• Wykonawca oświadcza, że: 
• cały przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, 
• oferowany przedmiot umowy jest kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i 

materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania, 
• oferowany przedmiot umowy spełnia wymogi Zamawiającego. 

• Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wprowadzony do obrotu i używania jak 
również oznaczony znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach 
medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211). 

• Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 2). 
 



§ 2 
Dostawa i uruchomienie 

• Zakup sprzętu wraz z dostawą i rozładunkiem nastąpi w całości w terminie do dnia 
23.11.2017 r. i rozliczony zostanie w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru. 

• Demontaż i utylizacja akceleratora Oncor, wykonanie dokumentacji adaptacyjnej 
(projektowej), wykonanie prac przystosowawczych, instalacja i uruchomienie sprzętu 
oraz szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie obsługi 
sprzętu nastąpi do 6 miesięcy od terminu realizacji dostawy i rozliczony zostanie w 
oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru. 

•  Wykonanie integracji systemu weryfikacji, zarządzania i archiwizacji nastąpi w terminie 
do do 6 miesięcy od terminu realizacji dostawy i rozliczone zostanie w oparciu o 
podpisany przez strony protokół odbioru. 

• Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1: 
• na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
• w cenie określonej w ofercie. 

• W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia sprzętu posiadającego wymagane w SIWZ dokumenty transportem 
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.00 do 14.00, 
b) opracowania dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z wymaganymi 
opiniami na zakresy prac przystosowawczych warunkujących montaż i uruchomienie 
przedmiotu umowy, 
c) wykonania prac przystosowawczych i instalacji sprzętu wraz z uruchomieniem, 
d) przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji, 
• dostarczenia wraz z przedmiotem umowy instrukcji obsługi w języku polskim i w 

języku angielskim. 
• Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp 

pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszej umowy. Wykonanie prac przystosowawczych i instalacja sprzętu 
nastąpi w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, o ile pomieszczenia zostaną 
udostępnione Wykonawcy nie później niż do dnia […]. W przypadku przekazania 
pomieszczeń Wykonawcy po wskazanym powyżej terminie, termin wskazany w ust. 2 i 3 
ulega przesunięciu o ilość dni opóźnienia w przekazaniu pomieszczeń. 

• Jeżeli uszkodzenie sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w czasie trwania 
transportu odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Wykonawca. 

• Dokumentem rozliczającym realizację całego przedmiotu umowy i oddanie akceleratora 
do eksploatacji jest podpisany przez strony protokół odbioru za etap trzeci. 

• Osobą upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego jest: ……………………… 
 

§ 3 
Wymagania jakościowe 

• Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy będzie: 
• zgodny z wymogami stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w SIWZ i w 

załącznikach do SIWZ, 
• posiadał dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do obrotu na terytorium RP 

lub inny tożsamy dokument (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty UE, itp.), 
• posiadał sporządzone przez Wykonawcę „paszporty techniczne” dostarczone do 

Zamawiającego wraz z przedmiotem umowy, 
• wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach 

medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211). 



• Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wraz z przedmiotem umowy następujących 
dokumentów: 
• instrukcji obsługi (użytkowania) sporządzonych w języku polskim i angielskim, 

paszportu, kart gwarancyjnych, 
• dokumentacji technicznej przedmiotu umowy niezbędnej do prawidłowej eksploatacji, 
• zasad świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym, 
• wykazu materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji 

przedmiotu umowy. 
• Wykonawca na swój koszt ubezpiecza przedmiot umowy do momentu dokonania odbioru 

trzeciego etapu przez Zamawiającego. 
• Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy wynosi: …….. miesięcy i rozpoczyna 

bieg od daty odbioru trzeciego etapu. 
• Czas reakcji, licząc od momentu zgłoszenia awarii, (przyjęcie zgłoszenia, podjęcie 

naprawy) serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (na warunkach odrębnie zawartej 
umowy) nie może przekraczać 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn. – pt. z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia 
awarii – maks 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn. – pt. z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy 

• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia 
awarii – maks 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy 

• Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas 
przerwy w eksploatacji – maks 7 dni roboczych, liczonych od momentu zgłoszenia, 
rozumianych, jako dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

• Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie 
gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w paszporcie technicznym 
lub raporcie serwisowym przekazanym przez serwis po zakończeniu wszelkich prac. 

• W okresie gwarancji 3 naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego 
podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy.  

• Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie 
(z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).  

• Wykonawca wykona okresowe przeglądy w terminach zalecanych przez producenta 
urządzenia oraz przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem 
okresu gwarancji). Koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych wliczony w cenę oferty. 

• Termin wykonania przeglądów gwarancyjnych zostanie każdorazowo ustalony pomiędzy 
stronami, dla urządzenia terminy te powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 
Przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca potwierdzi stosownym raportem 
serwisowym potwierdzonym przez strony. 

• Wykonawca zapewnia Zamawiającemu minimum 10 letni dostęp do części zamiennych 
oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego (od daty odbioru trzeciego etapu). 
Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego 
Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych. 

• Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na 
skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego z 
instrukcją producenta. 

• Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień stron z tytułu udzielonej gwarancji określa 
dokument gwarancyjny wystawiony w momencie przekazania protokołu odbioru 
trzeciego etapu. 



• W przypadku zakończenia naprawy gwarancyjnej poprzez użycie zdalnych narzędzi 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania Raportu 
Serwisowego i uznania jako terminu zakończenia naprawy, daty i godziny wskazanej w 
Raporcie Serwisowym. 

• O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przedmiotu umowy Zamawiający 
pisemnie powiadomi serwis Wykonawcy. Za pisemne powiadomienia Strony uznają 
zgłoszenie Zamawiającego dokonane faksem lub pocztą elektroniczną na numer 
faks………….. oraz adres e – mail ………………” 

 
§ 4 

Płatności i ceny 
• Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: 
………………… brutto PLN (słownie ……………………………………… brutto PLN) w 
następującym podziale: 
a) za zakup sprzętu wraz z dostawą i rozładunkiem w kwocie: ………………… brutto PLN 
(słownie ……………………………………… brutto PLN); 
b) za dokonanie demontażu i utylizacji akceleratora Oncor, wykonanie dokumentacji 
adaptacyjnej (projektowej), wykonanie prac przystosowawczych, za dokonanie instalacji i 
uruchomienie sprzętu, za przeprowadzenie szkolenia personelu w kwocie: ………………… 
brutto PLN (słownie ……………………………………… brutto PLN); 
c) za wykonanie integracji systemu weryfikacji, zarządzania i archiwizacji w kwocie: 
………………… brutto PLN (słownie ……………………………………… brutto PLN). 
• Cena przedmiotu umowy obejmuje jego wartość, wszystkie określone prawem podatki (w 
tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy wymienione w formularzu 
cenowym. 
• Fakturowanie nastąpi po całkowitym zakończeniu etapów zamówienia, tj.: 
• po dokonaniu zakupu sprzętu wraz z dostawą i rozładunkiem potwierdzonym protokołem 

odbioru, tj. po zakończeniu etapu pierwszego. 
• po dokonaniu demontażu i utylizacji akceleratora Oncor, wykonaniu dokumentacji 

adaptacyjnej (projektowej), wykonaniu prac przystosowawczych, po dokonaniu instalacji 
i uruchomieniu sprzętu, po przeprowadzeniu szkolenia personelu potwierdzonym 
protokołem odbioru, tj. po zakończeniu etapu drugiego, 

• po wykonanie integracji systemu weryfikacji, zarządzania i archiwizacji potwierdzonym 
protokołem odbioru, tj. po zakończeniu etapu trzeciego. 

• Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 60 dni od daty doręczenia 
faktury Zamawiającemu po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanego danego etapu 
zamówienia.  
• Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby 
upoważnionej. Termin zapłaty winien być wpisany na fakturze VAT. 
• Faktura musi być wystawiona w języku polskim. 
• Podstawą do wystawienia faktury za dany etap będzie protokół odbioru podpisany przez 
osoby upoważnione przez strony. 
• Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.).  
• Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Odbiorcy (w 
rozumieniu art. 9211-9215 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej 
umowy. W przeciwnym razie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości wartości przekazanego świadczenia.  



• Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za 
długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 
KC). W przeciwnym razie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy. 
 

§ 5 
Kary Umowne 

• Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

• w razie nieprzystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
wartości zamówienia brutto, 

• w razie zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności przedmiotu 
zamówienia z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za dany 
etap za każdy dzień opóźnienia, 

• w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 
5% wartości zamówienia brutto za niezrealizowany etap, 

• w razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,1% 
wartości danego etapu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

• w razie opóźnienie terminu uruchomienia akceleratora Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,1% wartości danego etapu zamówienia 
brutto za każdy dzień opóźnienia. 

• Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. 
• Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych. 
• Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odsetek od nieterminowego uregulowania 
kar umownych.  
 

§ 6 
Rozwiązanie Umowy 

• Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawie z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego 
terminu wypowiedzenia z Wykonawcą, który: 

• rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w 
zakresie objętym zamówieniem, 

• narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, 
• nie posiada ważnych, aktualnych dokumentów potwierdzających wymagania 

jakościowe opisane w § 3. 
• W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 



§ 7 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
• Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed 
zawarciem umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości .......................... złotych 
(słownie:..................................... złotych) – tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie 
zgodnej  z art. 148 i nast. ustawy Prawo  Zamówień Publicznych. 
• Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonany. 
• Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi.  
• W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, to w razie wydłużenia się terminu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od 
przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz doręczenia tego 
zabezpieczenia przed upływem umownego terminu wykonania umowy, nie później niż w 
dniu upływu terminu ważności zabezpieczenia lub wpłacenia w tym terminie kwoty 
zabezpieczenia w gotówce.  
• W przypadku wzrostu wynagrodzenia, będącego podstawą naliczenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o więcej niż 100 000 zł brutto, Wykonawca zobowiązany jest 
do wniesienia uzupełnienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej 
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wpłacenia w tym terminie różnicy w 
kwocie zabezpieczenia w gotówce. 
• W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rękojmi w 
formie innej niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia 
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w 
wysokości uwzględniającej rzeczywiste wynagrodzenie końcowe Wykonawcy w terminie do 
7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

• Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać żadnej 
czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy 
poręczenia w stosunku do  zobowiązań Zamawiającego. 

• Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie: 
• właściwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, 
• właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 459 z późn. zm.), 
• Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

• Umowa może zostać zmieniona w sytuacji: 



• zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku 
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz 
wartość podatku VAT, 

• co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest 
korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także 
w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość 
robót objętych niniejszą Umową, 

• wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany 
przepisów prawa, 

• zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych 
zmian, 

• wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 
całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i 
którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z 
należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 

• wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w 
zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 

• Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy 
ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania  zamówienia 
w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 

• Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

• Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

• Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
Załączniki do umowy: 
- zał. nr 1 – Parametry techniczne, 
- zał. nr 2 – Oferta wykonawcy, 
- zał. nr 3 – Wzór protokołu odbioru – etap pierwszy, 
- zał. nr 4 – Wzór protokołu odbioru – etap drugi, 
- zał. nr 5 – Wzór protokołu odbioru – etap trzeci. 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................                                            ...................................................  
podpis Zamawiającego  podpis Wykonawcy  
 



 
 

Załącznik numer 3 
 

Załącznik numer 3 do Umowy z dnia […] roku w przedmiocie sprzedaży sprzętu wraz z 
dostawą i rozładunkiem 

 
 

.................................................. miejscowość data 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORCZY 
(wzór) 

 
 
Zamawiający 
....................................................................................................................................................... 
reprezentowany przez: 
 .................................................................................... (imię nazwisko stanowisko)  
że w dniu ......................... otrzymał od Wykonawcy ………………………………… 
urządzenie …………… zgodnie z umową nr …………….. t. j. 
............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................  
Ilość opakowań zgodna z listem przewozowym nr .................... . Opakowania zostały 
rozładowane i złożone przez spedytora na wskazane przez Zamawiającego miejsce, w stanie 
nienaruszonym.  
Uwagi: .................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ................................ 
(w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowań należy powyższy fakt zaznaczyć w 
niniejszym protokole oraz na liście przewozowym)  
 
 
 
 
Zamawiający  Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik numer 4 

 
Załącznik numer 4 do Umowy z dnia […] roku w przedmiocie dokonanie demontażu i 

utylizacji akceleratora Oncor, wykonania dokumentacji adaptacyjnej (projektowej), 
wykonania prac przystosowawczych, dokonania instalacji i uruchomienie sprzętu, 

przeprowadzenia szkolenia personelu 
 

.................................................. miejscowość data 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORCZY 
(wzór) 

 
dokonanie demontażu i utylizacji akceleratora Oncor, wykonania dokumentacji 

adaptacyjnej (projektowej), wykonania prac przystosowawczych 
 

1. Zamawiający: ........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................  
(kod, miejscowość, ulica) w imieniu którego odbioru dokonuje 
..................................................................................................... (Imię, Nazwisko stanowisko) 
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy: 
........................................................................................................................... w imieniu 
którego przekazuje: 
........................................................................................................................... (Imię, Nazwisko 
stanowisko) infrastrukturę i pomieszczenia, zgodnie z umową nr ……….z dnia 
………………….:, tj.: 
 

L. P. NAZWA  

  

 
2. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że infrastruktura oraz pomieszczenia wymienione w pkt. 
1 niniejszego protokołu zostają przyjęte przez Zamawiającego bez zastrzeżeń/z 
zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 4. 3. W przypadku niezrealizowania pkt 1 Zamawiający ma 
obowiązek do zamieszczenia w pkt 4 tego protokołu zastrzeżeń co do stanu pomieszczeń i 
infrastruktury. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego protokół traktuje się 
jako niepodpisany. 
 
4. W załączeniu: Protokoły odbioru:  
- systemu klimatyzacji i wentylacji,  
- zasilania elektrycznego,  
- systemu chłodzenia wodnego w obiegu zamkniętym,  
- sieci komputerowej  
 
5. Wykonawca oświadcza, że przekazywane pomieszczenia zostały wykonane zgodnie z 
projektem architektonicznym, wykonawczym oraz ochrony radiologicznej a dodatkowo 
spełniają wymogi określone w Wytycznych instalacyjnych przekazanych przez 
Zamawiającego.  
 
6. Uwagi i zastrzeżenia Wykonawcy: 



 ........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................  
Zamawiający   Wykonawca 

 
 

dokonanie instalacji i uruchomienie sprzętu 
 
 
1. Zamawiający: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... kod 
miejscowość ulica telefon w imieniu którego odbioru dokonuje 
........................................................................................................................... Imię, Nazwisko 
stanowisko niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy: 
........................................................................................................................... w imieniu 
którego przekazuje: 
........................................................................................................................... Imię, Nazwisko 
stanowisko następujące urządzenia, zgodnie z umową nr ………………….: 
 

L. P. NAZWA  TYP NR 
FABRYCZNY  

ILO ŚĆ 

1.     

     

 
2. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym sprzętem wymienionym w pkt. 
1:  
-  
- 
3. Zamawiający potwierdza:  
- dostarczenie sprzętu określonego w specyfikacji załączonej do niniejszego protokołu, z 
zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 6 niniejszego protokołu,  
- wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia dostarczonego sprzętu, z zastrzeżeniami 
opisanymi w pkt. 6 niniejszego protokołu,  
- wykonanie przez Wykonawcę testów odbiorczych ATP Akceleratora, z zastrzeżeniami 
opisanymi w pkt. 6 niniejszego protokołu *). *) niepotrzebne skreślić  
4. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzęt o którym mowa w niniejszym protokole zostaje 
przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 6 
niniejszego protokołu.  
5 Oświadczamy, iż Umowa z dnia ……….. w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia o 
którym mowa w niniejszym protokole została zrealizowana z należytą starannością/z 
zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 6 niniejszego protokołu.  
6. Uwagi i zastrzeżenia 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................  
Zamawiający   Wykonawca 
 

przeprowadzenie szkolenia personelu 
 
1. Zamawiający: w imieniu, którego działa: 
........................................................................................................................... (Imię, 
Nazwisko; stanowisko) niniejszym potwierdza, że Wykonawca: w imieniu, której działa: 



........................................................................................................................... (Imię, Nazwisko 
stanowisko) zrealizował szkolenie zgodnie z umową nr ………………………z 
dnia…………………. tj: 
 
L. P. Nazwa szkolenia Termin szkolenia 
1.   

 
2. Strony potwierdzają:  
- wykonanie przez Wykonawcę szkolenia wymienionego w pkt. 1 niniejszego protokołu /z 
zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 niniejszego załącznika.  
- uczestnictwo w szkoleniu osób wskazanych na liście załączonej do niniejszego protokołu /z 
zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 niniejszego załącznika.  
3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że szkolenia wymienione w pkt. 1 niniejszego protokołu 
zostały wykonane bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 niniejszego załącznika. 
4. Oświadczamy, iż Umowa z dnia ……. w zakresie szkoleń wskazanych w pkt. 1 niniejszego 
protokołu została zrealizowana z należytą starannością/z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 
niniejszego załącznika.  
5. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2 – 4 niniejszego protokołu 
........................................................................................................................... 
 
 
Zamawiający  Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik numer 5 
 
Załącznik numer 5 do Umowy z dnia […] roku w przedmiocie wykonania integracji systemu 

weryfikacji, zarządzania i archiwizacji 
 
 

.................................................. miejscowość data 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORCZY 
(wzór) 

 
 
1. Zamawiający: w imieniu, którego działa: 
........................................................................................................................... (Imię, 
Nazwisko; stanowisko) niniejszym potwierdza, że Wykonawca: w imieniu, której działa: 
........................................................................................................................... (Imię, Nazwisko 
stanowisko) wykonał integrację systemu weryfikacji, zarządzania i archiwizacji zgodnie z 
umową nr ………………………z dnia………………….. 
 
2. Strony potwierdzają wykonanie przez Wykonawcę integracji systemu weryfikacji, 
zarządzania i archiwizacji /z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 niniejszego załącznika.  
3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że wykonanie integracji systemu weryfikacji, 
zarządzania i archiwizacji wykonane bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 
niniejszego załącznika.  
4. Oświadczamy, iż Umowa z dnia ……. w zakresie wykonania integracji systemu 
weryfikacji, zarządzania i archiwizacji została zrealizowana z należytą starannością/z 
zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 niniejszego załącznika.  
5. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2 – 4 niniejszego protokołu 
........................................................................................................................... 
 
 
 
 
Zamawiający  Wykonawca 
 
 


