
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), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000013477 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 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 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie akceleratora 
liniowego wysokoenergetycznego wraz z wykonaniem robót przystosowawczych z 
przeznaczeniem dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli opisany 
szczegółowo w SIWZ stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, odpowiedziach 
do SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenie na zasadach, o 
parametrach i w terminach określonych w niniejszej Umowie.  

3. Parametry techniczne akceleratora liniowego wysokoenergetycznego  objętego dostawą w 
ramach niniejszej umowy są wyszczególnione i szczegółowo opisane w załączniku numer 
2 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu umowy na rzecz 
Zamawiającego: 

a) W ramach etapu I : 
- dostarczyć Zamawiającemu akcelerator liniowy wysokoenergetyczny, o którym 
mowa w niniejszej umowie, dokumentację urządzenia opisaną niniejszą Umową oraz 
dokonać rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
b) W ramach etapu II: 
- dokonać pełnego demontażu i utylizacji akceleratora Oncor I, wraz z 
uporządkowaniem, przygotowaniem miejsca do instalacji nowego urządzenia,  



- wykonanie pełnej dokumentacji adaptacyjnej (projektowej), służącej do 
prawidłowego i zgodnego ze sztuką oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu 
umowy,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót adaptacyjnych i przystosowawczych w 
obiektach należących do Zamawiającego związanych z realizacją celu niniejszej 
umowy, 
- instalację i uruchomienie sprzętu (akceleratora liniowego wysokoenergetycznego) 
wraz ze zintegrowaniem jego pracy z instalacjami istniejącymi w obiektach 
Zamawiającego, w tym z instalacjami wentylacji, 
c) W ramach etapu III: 
- szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę, 
- integrację systemu weryfikacji, zarządzania i archiwizacji, 

5. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany na zasadach opisanych w 
niniejszej umowie oraz jej załącznikach, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.  

6. Dostarczone w ramach niniejszej umowy  przedmioty  dostawy muszą być fabrycznie 
nowe, nieużywane i nie naprawiane. 

7. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 3). 
8. 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) i spełnia wszelkie wymagania prawne 
umożliwiające jego użytkowanie przez Zamawiającego. 

 
§ 2 

Oświadczenia i ogólne obowiązki stron 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędny potencjał, w tym techniczny i osobowy, 

wiedzę oraz środki finansowe umożliwiające prawidłowe i zgodne z celem wykonanie 
przedmiotu umowy w terminach z niej wynikających.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1: 
a) zgodnie z przepisami prawa, 
b) z najlepszą wiedzą i sztuką i zachowaniem profesjonalnego charakteru dokonywanych 

czynności zwyczajowo przyjętych dla tego rodzaju przedmiotu umowy z 
uwzględnieniem konieczności utrzymania ciągłości pracy Zamawiającego – tj.  nie 
zostaną pogorszone warunki lub zakres realizowanych świadczeń medycznych 
wykonywanych przez COZL na rzecz pacjentów. 

c) na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
d) w cenie określonej w ofercie, 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto, że urządzenie dostarczone w ramach niniejszej 
umowy będzie: 

a) zgodne z wymogami stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w SIWZ i w 
załącznikach do SIWZ, 

b) posiadało dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do obrotu na terytorium 
RP lub inny tożsamy dokument (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty UE, itp.), 

c) posiadało sporządzone przez Wykonawcę „paszporty techniczne” dostarczone do 
Zamawiającego wraz z przedmiotem umowy, 

d) wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach 
medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211), 

e) będzie spełniało wymogi prawa powszechnie obowiązującego właściwe na dzień 
dokonywania odbioru ostatecznego (końcowego). 

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wraz z przedmiotem umowy następujących 
dokumentów przekazanie wszystkich niezbędnych haseł, kodów do sterowników 



poziomów administracyjnych i serwisowych, oprogramowania sterującego, algorytmów 
wentylacji w wersji elektronicznej ( np. nośnik USB) 

5. Wykonawca odpowiada ze działania osób trzecich przy pomocy których wykonuje 
przedmiot umowy jak za działania własne i odpowiada jednocześnie za prawidłowe 
koordynowanie wszystkich prac, na poszczególnych etapach. 

6. Wykonawca na swój koszt ubezpieczy przedmiot umowy od wszelkich ryzyk, w tym w 
szczególności od zalania, spalenia, kradzieży, zniszczenia na okres od przekazania 
urządzenia Zamawiającemu do dnia dokonania ostatecznego odbioru przez 
Zamawiającego. Kopia polisy (umowy) ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki 
zostanie dostarczona  Zamawiającemu wraz z dostawą akceleratora liniowego 
wysokoenergetycznego. 

7. Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp 
pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszej umowy na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami.  

8. Zamawiający wskazuje, że osobami upoważnionymi do dokonywania odbiorów 
poszczególnych etapów ze strony Zamawiającego jest  ……………………… lub inna 
upoważniona pisemnie osoba.  

9. Upoważnienie imienne wskazane w ust. 8 wygasa w chwili rozwiązania umowy o pracę.  
 

§ 3 
Etap I 

1. Wykonawca w ramach etapu I zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  
akceleratora liniowego wysokoenergetycznego o którym mowa w u§ 1 umowy wraz z 
rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony uzgadniają, że 
realizacja przez Wykonawcę etapu I nastąpi w całości najpóźniej w terminie do dnia 
23.11.2017 r.  

2. Miejscem dostawy jest ………………………………. 
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy na koszt własny loco 

miejsce wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Realizacja dostawy odbędzie się 
transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed 
ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, 
uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na 
obniżenie jakości przedmiotu umowy.  

4.  O terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
pisemnie Zamawiającego na 7 dni przed datą dostawy. Dopuszcza się pismo przesłane 
za pomocą faksu lub maila na 5 dni przed datą dostawy (numer faksu: …………. Adres 
mailowy: …………………………….). 

5.  Przyjęcie dostawy przez Zamawiającego zrealizowane zostanie w dniu roboczym, w 
jednym z dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, oprócz dni ustawowo 
wolnych od pracy. W przypadku, gdy określony dzień przypada w dniu ustawowo 
wolnym od pracy, dostawę należy zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny od 
pracy lub w innym terminie uzgodnionym w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym .  

6. Odbiór ilościowy i wstępny jakościowy (w oparciu o przekazana dokumentację, o której 
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu)  przedmiotu umowy będzie dokonany w 
magazynie Zamawiającego komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub jego 
przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia 
Odbiorcę/Zamawiającego do czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego 
ryzyko.  



7. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę niezgodności ilościowych z dokumentami 
dostawy lub ich braku czy też braku dokumentacji objętej obowiązkiem dostarczenia w 
dniu dostawy, może on dostawę przyjąć warunkowo do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę właściwych ilości lub dokumentów dostawy. Przyjęcie warunkowe nie 
stanowi formalnego odbioru dostawy.  

8. Nieuzupełnienie braków bądź dokumentów w terminie 14 dni od daty przyjęcia 
warunkowego, spowoduje wezwanie Wykonawcy przez Odbiorcę do odbioru 
przedmiotu umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu 
umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem 
Wykonawcy kosztami magazynowania, jednocześnie uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i nałożenia kary umownej wskazanej w 
niniejszej Umowie.  

9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z zawiadomieniem o terminie dostawy, o którym 
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu dostarczyć Zamawiającemu:  

a) wzór karty gwarancyjne urządzenia wraz z informacją o warunkach udzielonej 
gwarancji zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy oraz sposobie 
postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej 
przed producentem,  

b) instrukcji obsługi (użytkowania) sporządzonych w języku polskim i angielskim (co 
najmniej w 2 egzemplarzach w każdej z wersji językowych oraz po 1 w wersji 
elektronicznej), paszportu, 

c) dokumentacji technicznej dostarczonego przedmiotu umowy niezbędnej do 
prawidłowej eksploatacji, 

d) zasad świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym, 
e) wykazu materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji 

przedmiotu umowy. 
10. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia-przekazania, który zostanie 

sporządzony w dniu formalnego przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
Protokół ten winien potwierdzać dostawę przedmiotu umowy spełniającego 
wymagania niniejszej umowy w tym wstępnie jakość.  

11. Rozliczenie etapu I nastąpi na podstawie cząstkowej faktury VAT, której podstawą 
będzie podpisany bez uwag przez obie strony protokół przyjęcia-przekazania.  

12. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy oryginał protokołu przyjęcia-
przekazania, o którym mowa w ust. 10. Wykonawca po podpisaniu przedmiotowego 
protokołu zobowiązany jest dostarczyć jeden egzemplarz do Zamawiającego.  

13. Zatwierdzony przez strony bezusterkowy protokół przyjęcia-przekazania stanowi 
podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zakup przyspieszacza 
zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. a 

14. Jeżeli uszkodzenie urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w czasie trwania 
transportu wyłączną odpowiedzialność w świetle niniejszej umowy za powstałą 
szkodę ponosi Wykonawca. 
 

§ 4 
Etap II 

 

1. Wykonawca w ramach realizacji etapu II zobowiązany jest, wykonać wszystkie 
niezbędne roboty służące prawidłowemu zrealizowaniu celu niniejszej umowy oraz 
dokonać instalacji i uruchomienia urządzenia, w tym w szczególności: 
a) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac etapu II 

uwzględniający stosowne kroki milowe pozwalające  na dokonywanie 



ewentualnych cząstkowych odbiorów według uznania Zamawiającego w terminie 
przekazania dokumentacji projektowej o której mowa w lit. d) 

b) zdemontować i zutylizować zgodnie z przepisami prawa akcelerator Oncor I 
Zamawiającego oraz dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentacji 
potwierdzającej prawidłową i zgodną z prawem utylizację, 

c) uporządkować i przygotować miejsce (pomieszczenia) do instalacji nowego 
urządzenia,  

d) wykonać pełną dokumentację adaptacyjną i projektową, służącą do prawidłowego i 
zgodnego ze sztuką oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy w tym 
zakresie, tj. w szczególności opracowania dokumentacji projektowej we 
wszystkich branżach wraz z wymaganymi opiniami na zakresy prac 
przystosowawczych warunkujących montaż i uruchomienie przedmiotu umowy, 

e) przedstawić w terminie do 14 dni od daty dostawy urządzenia w ramach etapu I do 
akceptacji Zamawiającego dokumentację o której mowa w lit. d)  

f) wykonać wszystkie niezbędne roboty adaptacyjne i przystosowawcze w obiektach 
należących do Zamawiającego związanych z realizacją celu niniejszej umowy, 
zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją o której mowa w lit. d) 

g) dokonać instalacji i uruchomienia urządzenia (akceleratora liniowego 
wysokoenergetycznego), 

2. Strony uzgadniają, że Wykonawca zrealizuje w pełnym zakresie etap II umowy w 
terminie do 6 miesięcy od terminu realizacji dostawy. 

3. Zamawiający dokona analizy i akceptacji harmonogramu praz etapu II 
przedstawionego przez Wykonawcę w terminie do 10 dni od daty zaakceptowania 
dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 1 lit. c) lub przedstawi swoje uwagi i 
zastrzeżenia oraz wskaże etapy prac, które będą przedmiotem odbioru częściowego z 
zastosowaniem przez analogię zasad określonych w ust. 5.    

4. Zamawiający dokona oceny i ewentualnej akceptacji dokumentacji przedstawionej 
przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 1 lit d) w terminie do 14 dni od daty jej 
otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W sytuacji jeżeli Zamawiający będzie miał uwagi i zastrzeżenie do przedstawionej 
dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lit d) przedstawi je na piśmie Wykonawcy w 
terminie do 10 dni. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w 
terminie do 10 dni od daty otrzymania uwag skorygować wskazane błędy i 
uwzględnić uwagi  zgłoszone przez Zamawiającego i przedstawić poprawioną 
dokumentacje do ponownej akceptacji, z zachowaniem procedury dot.  akceptacji 
dokumentacji. 

6. Strony uzgadniają, że do poprawionej (uzupełnionej) przez Wykonawcę dokumentacji 
odpowiednie zastosowanie ma procedura weryfikacja opisana w ust. 5.   

7. Rozliczenie etapu II nastąpi na podstawie faktury VAT, której podstawą będzie 
podpisany przez obie strony bezusterkowy  protokół odbioru etapu II. 

8. Wykonanie etapu II następować będzie w szczególności z uwzględnieniem oferty 
Wykonawcy, warunków i zasad określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązujących oraz założeń Zamawiającego ujętych w SIWZ i załącznikach, w tym 
w szczególności  dokumentu „Wymagania do adaptacji pomieszczeń w budynku pod 
nazwą Oncor I celem wymiany przyspieszacza liniowego wysokoenergetycznego”. 

 
 

§ 5 
ETAP III 

1. Wykonawca w ramach etapu III zobowiązany jest do: 



a) przeprowadzenia szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników w 
zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji 

b) integrację systemu weryfikacji, zarządzania i archiwizacji, 
2. Szkolenie o którym mowa w ust. 1 lit a) odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z 

wykorzystaniem urządzenia zamontowanego w ramach niniejszej umowy.  
3. Wykonanie etapu III w tym, szkolenia i integracji systemu weryfikacji, zarządzania i 

archiwizacji nastąpi w terminie do 6 miesięcy od terminu realizacji dostawy i 
rozliczone zostanie w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru etapu III i 
jednocześnie protokołu końcowego. 

4. Zamawiający na wezwanie Wykonawcy w terminie wskaże listę imienną 
pracowników do przeszkolenia w ramach niniejszej umowy.  

 
§ 6.  

Wymagania jakościowe i gwarancja 
 

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

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

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

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

medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211). 
2. Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy wynosi: …….. miesięcy i rozpoczyna 

bieg od daty końcowego odbioru. 
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do: 

a) wykonywania wymaganych przez producenta okresowych przeglądów z testami 
bezpieczeństwa wraz z wymianą niezbędnych zestawów części potrzebnych do ich 
wykonania, 

b) naprawy i utrzymania w pełnej zdolności techniczno- eksploatacyjnej aparatury, 
c) wymiany aparatury na fabrycznie nową – w zakresie elementu objętego wadą, jeżeli 

naprawa okaże się niemożliwa lub jeżeli wada dotyczyć będzie elementu już 
trzykrotnie naprawianego. 

d) aktualizacji oprogramowania 
4. 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.  

5. 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. Z zastrzeżeniem że w zakresie awarii wentylacji sieci 
LAN i agregatów lodowych czas skutecznej naprawy wynosi maksymalnie 24 godzin. 

6. 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 

7. 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. 



8. 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. 

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

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

11. 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 został przez 
Wykonawcy wliczony w cenę oferty. 

12. 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. 

13. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu minimum 10 letni dostęp do części zamiennych 
oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego liczonego od dnia końcowego odbioru. 
Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego 
Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych. 

14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na 
skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego z 
dokumentem DTR. 

15. Minimalny szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień stron z tytułu udzielonej 
gwarancji określa dokument gwarancyjny wystawiony w momencie przekazania 
protokołu odbioru końcowego. 

16. 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. 

17. 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 ………………” 

 
§ 7. 

Zasady wynagrodzenia  
1. Za prawidłowe wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe 

wynagrodzenie w kwocie: ………………… brutto PLN (słownie 
……………………………………… brutto PLN) płatne w częściach, w 
następującym podziale 

a) (etap I) za zakup urządzenia wraz z dostawą, rozładunkiem nowego urządzenia oraz 
utylizacją starego w kwocie: ………………… brutto PLN (słownie 
……………………………………… brutto PLN) w tym podatek VAT …. %: 
 z tym że: 
- za zakup urządzenia ………………………. brutto PLN (słownie 
……………………………………… brutto PLN, (słownie 
……………………………………… brutto PLN) w tym podatek VAT …. %: 
-  z tytułu transportu, rozładunku nowego urządzenia oraz utylizacją starego 
……………………….. brutto PLN (słownie ……………………………………… 



brutto PLN), (słownie ……………………………………… brutto PLN) w tym 
podatek VAT …. %: 

b) (etap II) za wykonanie dokumentacji adaptacyjnej (projektowej) oraz wykonanie prac 
przystosowawczych, w kwocie: ………………… brutto PLN (słownie 
……………………………………… brutto PLN) (słownie 
……………………………………… brutto PLN) w tym podatek VAT …. %:; 
c) (etap III) za  dokonanie instalacji,  uruchomienie sprzętu,  przeprowadzenie szkolenia 
personelu i za wykonanie integracji systemu weryfikacji, zarządzania i archiwizacji w 
kwocie: ………………… brutto PLN (słownie ……………………………………… 
brutto PLN) (słownie ……………………………………… brutto PLN) w tym podatek 
VAT …. %:. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 z tytułu prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
osiągnięcia celu niniejszej umowy i prawidłowej i zgodnej z prawem jej wykonania, w 
szczególności wszystkie określone prawem podatki (w tym podatek VAT). 

3. Strony uzgadniają, że możliwe jest fakturowanie częściowe które będzie następowało po 
prawidłowym zakończeniu wszystkich zadań wchodzących w skład danego etapu.   

4. Strony uzgadniają, ze potwierdzeniem prawidłowego wykonania całej umowy będzie 
podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego. Zamawiający zastrzega  że wszystkie 
trzy protokoły cząstkowe nie mogą być traktowane jako prawidłowe wykonanie całej 
umowy, i zastąpić końcowy protokół odbioru.   

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 60 dni od daty 
doręczenia faktury Zamawiającemu po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanego 
danego etapu zamówienia. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby 
upoważnionej. Sposób określenia terminu zapłaty winien być wpisany w treści faktury 
VAT. 

7. Faktura musi być wystawiona w języku polskim. 
8. Podstawą do wystawienia faktury za dany etap będzie stosowny protokół odbioru 

podpisany przez osoby bez uwag lub usterek  upoważnione przez strony. 
9. 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.).  

10. 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.  

11. 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. 

 
§ 8. 

Kary Umowne 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach: 
a) w razie nieprzystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wartości całego zamówienia brutto (§ 7 ust. 1 ), 



b) w razie opóźnienia w zrealizowaniu lub/i 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, 

c) w razie opóźnienie terminu uruchomienia akceleratora Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,2% wartości danego etapu 
zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

d) opóźnieniu w usunięciu  wad w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wartości 
całego zamówienia brutto (§ 7 ust. 1 ) za każdy dzień opóźnienia, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 80 % wartości I etapu, w sytuacji jeśli w wyniku czynności odbiorowych 
podjętych na etapie końcowych czynności odbiorowych, których celem będzie m.in. 
potwierdzenie jakościowych warunków dostarczonego urządzenia zostanie ujawnione 
niespełnienie przez to urządzenie warunków SIWZ.     

3. 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. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odsetek od nieterminowego uregulowania 
kar umownych.  

§ 9 
Rozwiązanie Umowy 

1. 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: 

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

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

jakościowe opisane w § 6 ust. 1. 
2. W razie  niewykonania przez Wykonawcę etapu I umowy do dnia 23.11.2017 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 100% 
wartości etapu I, odstąpienia od niniejszej umowy oraz dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego.  

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. 

 
§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. 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. 
2. 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. 
3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi.  
4. 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.  
5. 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. 
6. 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 

1. 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. 

2. 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. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie: 
a) 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, 
b) właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 459 z późn. zm.), 
4. 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. 

5. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji: 
a) 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, 

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

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

d) 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, 

e) 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. 
6. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na  
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
7. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
8. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
Załączniki do umowy: 
- zał. nr 1 – SIWZ wraz z załącznikami, 
- zał. nr 2 - Parametry techniczne, 
- zał. nr 3 – Oferta wykonawcy, 
 
 
 
 
 
 
...................................................                                            ...................................................  
podpis Zamawiającego  podpis Wykonawcy  
 
 

 


