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ZZP-156/17 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Ogólne warunki umowy 

 
w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w trybie 
przetargu nieograniczonego w ramach realizacji programu pn. „Narodowy program 
zwalczania chorób nowotworowych” w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury 
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”, w dniu .................. roku  
w Warszawie pomiędzy: 
 
Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336164, o kapitale 
zakładowym w wysokości 32 214 000 zł, NIP 5242688913, REGON 141983460, zwanym 
dalej Zamawiającym, który reprezentuje: 
 
Prezes Zarządu - Teresa Maria Bogiel, 
Wiceprezes Zarządu - Wiesław Malicki 
 
a 
 
........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego 
Rejestru Sądowego ............................................... pod nr KRS ........................., 
REGON..................................., NIP.............................................., zwaną dalej Wykonawcą, 
reprezentowaną przez:  
Panią/Pana .....................................................................................................* 
 
lub 
 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w 
……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie 
elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod 
adresem: http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień ……………….. REGON ................................ 
NIP ..............................................*, zwaną/-ym dalej Wykonawcą 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego 

wykrywania nowotworów dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie 
Sp. z o.o. określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 1  
do umowy, w SIWZ  z dnia ……………… r. oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 
………….. r. 

2. Warunki wykonania prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej z Pracownią Rezonansu Magnetycznego oraz dostosowanie  
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do obecnie obowiązujących standardów i warunków, jakie powinny spełniać instytucje 
ochrony zdrowia oraz przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, instalacja, 
uruchomienie rezonansu magnetycznego 3T zawarte są w załączniku nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada dopuszczenie do obrotu i używania 
oraz jest oznakowany znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym właściwym 
dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę przez cały okres 
realizacji umowy oferowane będą tylko takie wyroby. 

4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny będący przedmiotem umowy posiada aktualne 
polskie/lub obowiązujące w UE świadectwa/certyfikaty dopuszczenia do stosowania  
w placówkach ochrony zdrowia.  

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: 
I etap – dostawa rezonansu magnetycznego 3T nie później niż do dnia 29.11.2017 r.,  
II etap – prace adaptacyjno – modernizacyjne pomieszczeń, instalacja, z przeszkoleniem 

personelu i uruchomienie rezonansu magnetycznego 3T do dnia 15.06.2018 r.  
Od dnia dostawy do czasu uruchomienia nowego urządzenia koszty przechowywania ponosi 

Wykonawca, a termin wyłączenia pracowni tj. od dnia wyłączenia starego rezonansu 
magnetycznego do dnia uruchomienia nowego nie może przekroczyć 4 tygodni. 

 Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji / zezłomowania zdemontowanego urządzenia w 
terminie do 30 dni od daty zdemontowania tego urządzenia oraz dostarczenia Zamawiającemu 
dokumentacji potwierdzającej utylizację / zezłomowanie w terminie nie później niż do 5 dni 
od daty utylizacji / zezłomowanie, jednak nie później niż do 15.06.2018 r.  
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego urządzenie jest produktem firmy 

.........................., a Zamawiający powyższą okoliczność akceptuje.  
2.  Strony uzgadniają, że do zakresu przedmiotu niniejszej umowy wchodzi ponadto:  

1) dostarczenie urządzenia do siedziby Zamawiającego odpowiednio opakowanego  
i oznaczonego, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w godzinach pracy 
Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy (Wykonawca pokrywa koszty 
transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy), 

2) rozładunek urządzenia siłami Wykonawcy, 
3) demontaż oraz utylizacja / zezłomowanie zdemontowanego urządzenia, 
4)) wykonanie niezbędnych prac przystosowawczych do posadowienia urządzenia,  
5) Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zgody umożliwiające uruchomienie aparatu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
6) dokonanie montażu urządzenia i przekazanie go do eksploatacji, 
7) uruchomienie urządzenia wraz z przetestowaniem poprawności działania, 

 
8) przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzenia,  

po uruchomieniu aparatury (obsługa wszystkich elementów oferowanej konfiguracji 
urządzenia). Szkolenie powinno być udokumentowane wystawieniem stosownego 
zaświadczenia i być przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza, 

9) dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany 
serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 
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3. Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie transportem na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4. Za dzień realizacji umowy uznany będzie protokolarnie potwierdzony przez 
Zamawiającego dzień dokonania odbioru końcowego wg wzoru stanowiącego załącznik  
nr 3 do umowy.  

5. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego instrukcje obsługi, dokumentację 
techniczną i serwisową, paszporty techniczne i karty gwarancyjne najpóźniej w dniu 
dostawy urządzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich prac koniecznych  
do instalacji i montażu i uruchomienia dostarczonego urządzenia, co zostanie 
potwierdzone w Części B - Instalacja (montaż) i pierwsze uruchomienie, załącznika nr 3 
do umowy - protokół odbioru końcowego. 
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia personelu 
medycznego w zakresie działania, obsługi dostarczonego urządzenia i szkolenia personelu  
technicznego w  zakresie działania, obsługi, podstawowych napraw i diagnostyki usterek 
dostarczonego urządzenia, co zostanie potwierdzone w Części C - Szkolenie personelu  
załącznika nr 3 do umowy - protokół odbioru końcowego. Szkolenia podstawowe odbędą 
się w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym jednak nie później niż przed 
upływem terminu określonego dla dostawy urządzenia. Wykonawca zobowiązuje się do 
przeprowadzenia szkoleń uzupełniających w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 
Umowy w pierwszym roku eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 6 
do SIWZ.  

7. Wykonawca zobowiązuje się udzielać wszelkich informacji oraz przekazać wszelkie 
dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającemu oraz instytucjom 
kontrolującym lub wizytującym, na każdym etapie realizacji umowy oraz po zakończeniu 
jej realizacji.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń uzupełniających 
(minimum 2 szkolenia po 5 dni roboczych), nie warunkujących podpisania protokołu 
odbioru końcowego, w pierwszym roku użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu, 
pozwalającym użytkownikom na zapoznanie się z wszystkimi funkcjami aparatu. 
Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia frekwencji uczestników szkolenia  
w uzgodnionym przez strony terminie.  

9. Do czasu zakończenia szkoleń, o których mowa w ust. 8 Zamawiający ma prawo zgłaszać 
Wykonawcy zastrzeżenia lub reklamacje w zakresie parametrów technicznych i 
funkcjonalnych zainstalowanego przez Wykonawcę urządzenia. 

 
§ 4 

1.   Wartość przedmiotu umowy: 
1) etap I: kwota netto: …….. zł   (słownie: …………….. złotych 00/100),   kwota   brutto  

(z VAT):    ………  zł    (słownie:  …………….. złotych 00/100), w tym podatek VAT w 
stawce: …… %*, 

2) etap II:  kwota    netto: …….. zł   (słownie: …………….. złotych 00/100), kwota   
brutto  (z VAT):    ………  zł    (słownie:  …………….. złotych 00/100), w tym podatek 
VAT w stawce: …… %*. 

2.   Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi: 
1) kwota netto: …….. zł  (słownie: …………….. złotych 00/100), 
2) kwota  brutto (z VAT):   ……  zł  (słownie:  …………….. złotych 00/100),  w  tym  

podatek  VAT  w stawce: …… %. 
3. Koszty transportu, wniesienia, montażu, ustawienia, uruchomienia przedmiotu umowy oraz 

przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi  ponosi Wykonawca.  
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4. Zaproponowane przez Wykonawcę w specyfikacji asortymentowo-cenowej ceny netto są 
stałe przez okres realizacji umowy i nie mogą być zmienione. 
 

§ 5 
1. Wykonawca na podstawie protokołu odbioru wystawi Zamawiającemu fakturę VAT.  
2. Płatność za dostawę przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w Etapie I będzie 

dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie 
do 30 dni, lecz nie później niż do dnia 29.12.2017 r. po doręczeniu jej Zamawiającemu, 
przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy  
w Banku …………………………… nr ………………………………………………… 
Natomiast za wykonanie Etapu II w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag. 
Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony ustaliły na podstawie art. 8 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 684). 

3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego, 

bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie. 
 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, 

nieużywany, posiada wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, znajduje się 
w stanie nieuszkodzonym, jest sprawny technicznie, spełnia wymagane polskim prawem 
normy oraz jest wolny od wad prawnych. 

2. Wykonawca udziela na okres 24 miesięcy pełnej gwarancji jakości i rękojmi  
na dostarczony przedmiot umowy, z wymianą wszystkich części niezbędnych do jego 
prawidłowego funkcjonowania. Okres gwarancji biegnie od dnia przekazania przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy w stanie bezusterkowym, po uruchomieniu urządzenia  
i przeprowadzeniu szkolenia.  

3. Warunki gwarancji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mogą być dla 
Zamawiającego mniej korzystne niż regulacje gwarancji jakości rzeczy sprzedanej, 
przewidziane w kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada na terenie Polski  autoryzowany serwis  gwarancyjny  
i pogwarancyjny w pełnym zakresie, który mieści się w ……………….., tel. ………….. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu umowy 
w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej 
(DTR). Tego typu przeglądy będą dokonywane bez odrębnego wezwania ze strony 
bezpośredniego odbiorcy, w terminie z nim uzgodnionym. 

6. W okresie gwarancji wszelkie naprawy, wymiany części, zalecane przez producenta 
przeglądy i konserwacje, ogólnie zwane serwisem, Wykonawca świadczy na własny 
koszt. Wykonawca nie może uchylić się od w/w czynności, bez względu na ich koszt. 

7. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany wykonywać usługi serwisowe  
i konserwacyjne i naprawcze zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Celem 
wykonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz usług serwisowych 
Wykonawca uzyska niczym nieograniczony dostęp do przedmiotu umowy. 

8. W razie stwierdzenia wad lub usterek (awarii) w okresie gwarancyjnym, Wykonawca 
zobowiązany będzie do naprawy urządzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zaistnienia wady lub usterki, a w przypadku konieczności sprowadzenia części 
zamiennych z zagranicy w terminie 5 dni roboczych (przez dni robocze strony rozumieją 
dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych). 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania, w związku z czynnościami 
podejmowanymi w ramach gwarancji oraz serwisu, stosownych wpisów w dokumentacji 
przekazanej bezpośredniemu odbiorcy wraz z przedmiotem umowy. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w okresie 
eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej przez niego 
instrukcji obsługi. 

11. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do urządzenia przez okres 10 lat 
licząc od daty podpisania protokołu odbioru, z wyjątkiem komponentów IT, których 
dostępność Wykonawca musi zapewnić w ciągu 5 lat od daty podpisania protokołu 
odbioru. 

12. Wykonawca oświadcza, że warunki i koszty serwisu pogwarancyjnego będą stałe przez 
min. 4 lata po zakończeniu gwarancji podstawowej.  
 

§ 7 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w razie 

nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, w terminie 
określonym w § 2 oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.  

2. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy.  

 
§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach                     
i wysokościach: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny łącznej umowy  
z podatkiem VAT, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje 
kara umowna w wysokości 10% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT, 

3) za opóźnienie z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% ceny łącznej umowy            
z podatkiem VAT za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji               
i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny 
łącznej umowy z podatkiem VAT za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad 
w stosunku do wyznaczonego terminu, 

5) za rażące naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny łącznej umowy z podatkiem 
VAT. 

6) w przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego utylizację / zezłomowanie 
zdemontowanego urządzenia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości utraconych przez Zamawiającego 
środków publicznych przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie umowy 
nr 1/15/2/2017/2218/364 z dnia 1 czerwca 2017 r. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty powyższych kar umownych w terminie do 7 
dni od daty pisemnego wezwania przez Zamawiającego do ich zapłaty. 
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3. W razie wystąpienia zwłoki w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych, w szczególności związanego z utratą dofinansowania. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej Wykonawcy 
należności.  

 
§ 9 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 
................................ - ................................, nr tel. służbowego: ......................................... 

2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia 
Zamawiającego wyznacza się: …………………. nr tel. służbowego: 
………………………... 

 
§ 10 

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, gwarantującym wykonanie prac przez 
Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową, służącym pokryciu roszczeń Zamawiającego  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 
służącym pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, w szczególności 
roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, jest równowartość 
5% wynagrodzenia z podatkiem VAT, tj. ........................................ zł (słownie: 
.............................. złotych).  

2. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 
wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 
i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej  
w ust. 1 w formie ................................................................ . 

5. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane  
w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz prawidłowo ukończone 
(podpisania protokołu odbioru końcowego prac adaptacyjno - modernizacyjnych 
pomieszczeń). 

6. Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 
zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były 
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa  
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  
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§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
Załączniki do umowy:  
1) warunki wykonania prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń, 
2) wzór protokołu odbioru. 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
Warunki wykonania prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej z Pracownią Rezonansu Magnetycznego oraz dostosowanie do obecnie 
obowiązujących standardów i warunków jakie powinny spełniać instytucje ochrony zdrowia 
oraz przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, instalacja, uruchomienie rezonansu 
magnetycznego 3T 
 
na podstawie umowy nr …./2017 zawartej w dniu .................. roku w Warszawie pomiędzy: 
 
Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336164, o kapitale 
zakładowym w wysokości 32 214 000 zł, NIP 5242688913, REGON 141983460, zwanym 
dalej Zamawiającym, który reprezentuje: 
 
Prezes Zarządu - Teresa Maria Bogiel, 
Wiceprezes Zarządu - Wiesław Malicki 
 
a 
 
........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego 
Rejestru Sądowego ............................................... pod nr KRS ........................., 
REGON..................................., NIP.............................................., zwaną dalej Wykonawcą, 
reprezentowaną przez:  
Panią/Pana .....................................................................................................* 
 
lub 
 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w 
……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie 
elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod 
adresem: http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień ……………….. REGON ................................ 
NIP ..............................................*, zwaną/-ym dalej Wykonawcą 
 

 
1. Wykonanie prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń wynika z konieczności 

przystosowania pomieszczeń Zamawiającego, dla potrzeb instalacji, uruchomienia oraz 
funkcjonowania rezonansu magnetycznego 3T i obejmuje w szczególności: 
1) uściślenie z Zamawiającym założeń koncepcyjnych zawartych w SIWZ, 
2) wykonanie inwentaryzacji w celu sporządzenia i przedstawienia koncepcji adaptacji 

pomieszczeń.  
2. Prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń zostaną wykonane zgodnie  

z obowiązującymi aktami prawnymi:  
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1) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w RP na dzień odbioru 
końcowego przepisami prawa powszechnie obowiązującego i normami technicznymi 
odnoszącymi się do przedmiotu umowy, w zakresie umożliwiającym użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, 

3) wymaganiami bhp i ppoż. odpowiednimi do realizowanego zadania. 
W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich prac, 
niezbędnych do oddania urządzenia do eksploatacji na podstawie przekazanej 
dokumentacji do realizacji. 

3. Prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń zostaną wykonane z materiałów 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac adaptacyjno - 
modernizacyjnych pomieszczeń oraz za jakość zastosowanych do prac wyrobów  
i urządzeń. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do oddania wykonanych prac adaptacyjno - 
modernizacyjnych pomieszczeń oraz usunięcia ich wad stwierdzonych w trakcie 
wykonywania prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne i gwarancji jakości, za wynagrodzenie ustalone w oparciu  
o postanowienia niniejszej umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich  
za działania, uchybienia i zaniechania własne (jak i za działania, uchybienia i zaniechania 
podwykonawców), za bezpieczeństwo na terenie prac adaptacyjno - modernizacyjnych 
pomieszczeń oraz za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy i ich naprawienia, 
powstałe z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przekazanego 
mienia Zamawiającego (ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieżą), znajdującego się  
na terenie prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń przed działaniem osób 
trzecich. 

7. Wykonawca przekaże protokolarnie pomieszczenia po zrealizowaniu zamówienia wraz  
ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi realizowanego 
zadania wraz ze stosownymi dopuszczeniami. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować 
przedmiot umowy oraz usunąć wszelkie wady, kolizje i dokonać niezbędnych przeróbek 
(jeżeli kolizje i przeróbki wynikają z zastosowanej przez Wykonawcę technologii lub 
organizacji, lub z wad dokumentacji) z należytą starannością, pilnością i zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy. 

8. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy, Strony zobowiązują 
się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych 
zwyczajów.  

9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie koncepcję modernizacji 
wentylacji i klimatyzacji oraz sieci zasilającej. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej  
i przekazania jej Zamawiającemu.  

11. Wykonane prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń, wraz ze wszystkimi 
zamontowanymi w ich toku urządzeniami, objęte są trzyletnią gwarancją oraz rękojmią  
za wady. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu, o którym mowa 
w §5 umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu 
udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace adaptacyjno - modernizacyjne 
pomieszczeń stanowiące przedmiot umowy za zainstalowane lub / dostarczone materiały. 
W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń jest 
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dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje 
gwarancja producenta. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca: 
1) jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest do usunięcia 

wad polegających na:  
a) nieprawidłowości lub niezgodności z zawartą umową jakiegokolwiek świadczenia 

Wykonawcy zrealizowanego w ramach umowy, 
b) nieprawidłowym funkcjonowaniu wyposażenia, który uniemożliwia lub utrudnia 

jego  eksploatację, 
c) braku jakichkolwiek elementów wyposażenia, 

2) zapewni bezpłatny serwis na dostarczone i / lub zamontowane/zainstalowane 
urządzenia i elementy wyposażenia, które zgodnie z dokumentacją techniczną takich 
urządzeń lub elementów wyposażenia wymagają serwisu lub konserwacji.  

12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
wykonanego przedmiotu umowy.  

13. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych 
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy 
wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad 
powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.  

14. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane  
z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała  
lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań  
i bezpieczeństwo na terenie prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem prac adaptacyjno - modernizacyjnych 
pomieszczeń będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe 
szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność. W sytuacji, w której wobec Zamawiającego zostaną podniesione 
roszczenia dotyczące szkody lub innych zdarzeń powstałych w związku  
z wykonywaniem umowy, w zakresie objętym odpowiedzialnością Wykonawcy, 
natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca, za zgodą powoda, wstąpi 
w miejsce Zamawiającego w postępowaniu wszczętym w związku z takim roszczeniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres realizacji niniejszej umowy 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej (kontraktowej i deliktowej) lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia oraz terminowego opłacania należnych 
składek ubezpieczeniowych. 

4. W przypadku utraty ważności polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy stosownym aneksem lub przedstawić nową 
polisę, na warunkach nie niższych niż określonych warunku udziału w postępowaniu, pod 
warunkiem zachowania ciągłości okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu kopię aneksu lub polisy poświadczoną ,,za zgodność 
z oryginałem” i oryginał do wglądu przed upływem ważności pierwotnej polisy lub 
innego dokumentów. 
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5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę aneksu lub polisy lub przedstawienie 
aneksu lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia 
poszczególnych rat składki w terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia 
Wykonawcy kary umownej. 

 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykonana osobiście / prace adaptacyjno - 
modernizacyjne pomieszczeń zostaną wykonane przy udziale podwykonawców. 
Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac: ……………….. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.  

3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 
odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub prace adaptacyjno - 
modernizacyjne pomieszczeń stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym 
innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (Zamawiający nie 
wyraża zgody na zatrudnienie dalszych podwykonawców prac adaptacyjno - 
modernizacyjnych pomieszczeń) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest 
zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców 
prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń na etapie realizacji zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego 
część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. 

5. Wykonawca zamówienia na prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń, 
podwykonawca takiego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń, są zobowiązani, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na prace adaptacyjno - modernizacyjne 
pomieszczeń, do przedłożenia Zamawiającemu wzoru tej umowy 

6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu: w umowach o podwykonawstwo: 
1) należy uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy oraz okres odpowiedzialności Podwykonawcy, tak aby nie 
był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę 
wobec Zamawiającego, 

2) należy uwzględnić postanowienie, iż w przypadku uchylania się przez Wykonawcę  
od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
który zawarł: zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń, Zamawiający 
zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 
należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo, 

3) należy określić termin realizacji nie dłuższy niż termin przewidywany  
w harmonogramie dla tych prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń, 

4) nie można zawierać postanowień: 
a) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane prace adaptacyjno - modernizacyjne 

pomieszczeń uniemożliwiający rozliczenie tych prac pomiędzy Zamawiającemu  
a Wykonawcą na podstawie postanowień zawartej umowy, 
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b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy  
od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres 
prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

c) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,  
od zwrotu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego 
Wykonawcy. 

7. Zamawiający określa następujące warunki dotyczące podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, będącego stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń, których niespełnienie spowoduje 
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedstawienia kserokopii opłaconej 
aktualnej polisy OC obejmującej odpowiedzialność kontraktową (niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań) opiewająca na sumę gwarancyjną w wysokości nie 
mniejszej niż 80% wartości umowy o podwykonawstwo. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace adaptacyjno - 
modernizacyjne pomieszczeń może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej wzoru przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji prac adaptacyjno - modernizacyjnych 
pomieszczeń przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy  
o podwykonawstwo przez Zamawiającego (tj. po przedstawieniu odpisu takiej umowy 
Zamawiającemu).Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wzoru umowy  
o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do wzoru umowy o podwykonawstwo 
(lub zawartej już umowy o podwykonawstwo), której przedmiotem są prace adaptacyjno – 
modernizacyjne pomieszczeń: 
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 6;  
2) gdy nie wykazano spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

warunków, o których mowa w ust. 7. 
W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do wzoru umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń strony uznają,  
iż Zamawiający zaakceptował wzór umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami  
w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. 

11. Po akceptacji przez Zamawiającego wzoru umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń, Wykonawca, 
podwykonawca takiego zamówienia przedkłada Zamawiającemu niezwłocznie, jednak 
nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia, potwierdzony za zgodność  
z oryginałem, przez przedkładającego, odpis zawartej umowy o podwykonawstwo wraz  
z zestawieniem ilości prac i ich wyceną oraz załączeniem odpisu z KRS lub CEIDG lub 
innych dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisanych na umowie ze 
strony podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo podpisana przez osoby bez 
stosownego umocowania jest nieważna i nieskuteczna wobec Zamawiającego. 

12. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace adaptacyjno - modernizacyjne 
pomieszczeń w przypadkach, o których mowa w ust. 9. 

13. Wykonawca zamówienia na prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń, 
podwykonawca takiego zamówienia przedkłada Zamawiającemu potwierdzony za 
zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpis zawartej umowy  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 5 dni od dnia 
jej zawarcia. 

14. W sytuacji, o której mowa w ust. 13, jeżeli: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie jest dłuższy niż 30 dni, 
2) termin realizacji umowy jest dłuższy niż termin przewidywany w harmonogramie dla 

danej części prac, 
3) umowa nie zawiera postanowienia, iż w przypadku uchylania się przez Wykonawcę  

od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę 
należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią 
Umowy o podwykonawstwo 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Obowiązek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 (prace adaptacyjno - modernizacyjne 
pomieszczeń) oraz w ust. 13 (dostawy i usługi), nie dotyczy umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń lub dostawy lub 
usługi, które, z uwagi na ich wartość lub przedmiot, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu: umowy o wartości do 10.000,00 zł. 

16. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 
Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi 
należytego wykonania, powierzonych Podwykonawcy prac adaptacyjno - 
modernizacyjnych pomieszczeń lub dotrzymania terminów realizacji tych prac, 
wynikających z harmonogramu. 

17. Ww. postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 

Prawa autorskie majątkowe i zależne 
1. Przedmiot umowy w zakresie wymienionym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w części 

dotyczącej  dokumentacji powykonawczej, zwanej dalej „utworem”, podlega ochronie 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 

2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu 
wytworzonego w oparciu o niniejszą umowę, a Zamawiający nabywa te prawa z dniem 
przekazania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej w wersji edytowalnej 
(.dwg) w ilości 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym  lub z dniem rozwiązania 
umowy lub odstąpienia od umowy, niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania tej 
umowy (rozwiązanie z upływem okresu na jaki została zawarta czy też rozwiązanie 
umowy przez którąkolwiek ze stron bez względu na okoliczności) w zakresie tej części 
dokumentacji która została opracowana do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy, 
wówczas Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi  
na Zamawiającego niezależnie od wszelkich innych okoliczności, autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

3. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
powykonawczej stanowiącej przedmiot umowy jako całości, jak i do poszczególnych jej 
elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa 
do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz 
fragmentach, w dowolny sposób, jakimikolwiek środkami, a także w dowolnym zakresie  
w którym dla wprowadzenia, stosowania i przechowywania utworu niezbędne jest jego 
zwielokrotnienie, a także może go przenosić na osoby trzecie lub wykorzystywać go  
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w całości lub fragmentach. Zamawiający ma w szczególności prawo  
do przystosowywania utworu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian  
z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

4. Zamawiający może korzystać z utworu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy  
na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,  
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, na wszystkich nośnikach i w dowolnej 

ilości, 
3) wprowadzanie od obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, 
4) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet, 
5) publiczne udostępnianie utwory w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i czasie przez niego wybranym. 
5. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do utworu, co do którego autorskie prawa majątkowe zostały 
przeniesione na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać prawa autorskie majątkowe i zależne do utworu, jakim 
jest dokumentacja bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

7. Z chwilą  przejęcia przez  Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego 
przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego własność wydanych egzemplarzy 
dokumentacji. 

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy w części dotyczącej dokumentacji nie jest  
i nie zostanie obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 



15 
 

Załącznik nr 3  do umowy 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KO ŃCOWEGO 
DOTYCZY UMOWY NR ………/2017 

 
CZĘŚĆ A - DOSTAWA 

 
 
W dniu ........................... dostarczono do ...............................................................                                     
w ........................................... niżej wymienione urządzenie wraz  niezbędnym 
wyposażeniem i oprzyrządowaniem. 
 
Pozycja załącznika do 

umowy 
Nazwa urządzenia zgodnie                   
z załącznikiem do umowy 

Dostarczona 
ilość 

Wartość brutto 
w PLN 

1 2 3 4 
    

 
 
 
…………………, dnia ……………  
 
 

……………………………………………………... 
 (podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 

 
 

CZĘŚĆ B - INSTALACJA ( MONTAŻ) I PIERWSZE URUCHOMIENIE 
 
Opisane w części A urządzenie wymagało */ nie wymagało * instalacji (montażu).  
Stwierdzam, że dokonano prawidłowej instalacji (montażu)  wymienionego urządzenia                      
w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:  
 

Miejsce montażu 
 

Ilość zamontowanych 
urządzeń 

  

Opisane w części A urządzenie wymagało */ nie wymagało * dokonania pierwszego 
uruchomienia.  
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Stwierdzam, że w/w urządzenie zostało uruchomione i działa bez zarzutu.  
Dostarczono kompletną dokumentację w języku polskim - instrukcję obsługi, dokumentację 
techniczną, DTR,  paszporty techniczne, karty gwarancyjne i inne do użytkownika 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
urządzenie przekazano do eksploatacji w dniu ........................................................  
 
Uwagi wykonawcy lub użytkownika: 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
…………………, dnia ……………   
 
 

……………………………………………………... 
 (podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 

 
 

 
CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU: 

  
 
1)  SZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO  
Wykonawca dokonał szkolenia personelu  w zakresie działania i obsługi urządzenia  
określonego w części A protokołu dostawy 
 

 
Nazwa urządzenia 

Ilość 
przeszkolonych 

osób 

 
Potwierdzenie dokonania 

szkolenia 
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Wykonawca oświadcza, że przeszkolił i przygotował personel Zamawiającego do obsługi 
urządzenia. 
 
……………………., dnia ....................................... 

 
…………………………………………..                                               

                          (Użytkownik) 
 

............................................................ 
(Wykonawca) 

 
 
 
2) SZKOLENIE PERSONELU TECHNICZNEGO  
 
Wykonawca dokonał szkolenia personelu technicznego w zakresie działania, obsługi, 
podstawowych napraw i diagnostyki usterek urządzenia opisanego  w części A protokołu  
 

 
Nazwa urządzenia 

Ilość 
przeszkolonych 

osób 

Potwierdzenie dokonania 
szkolenia 

   

   

   

   

   

 
Wykonawca oświadcza, że przeszkolił i przygotował personel Zamawiającego do 
podstawowych napraw i diagnostyki usterek. 
 
 
……………………., dnia ..................................           
       

........................................................................         
(Osoba upoważniona przez Zamawiającego)  

 
 
 

....................................................................... 
(Wykonawca) 
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CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY 
 
 
Stwierdzono  terminowe*  / nieterminowe * wywiązanie się Wykonawcy z postanowień 
zawartej  z nim umowy w zakresie dostawy, instalacji (montażu) i uruchomienia urządzenia 
opisanego w części A protokołu dostawy, montażu i uruchomienia. 
 
Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi .................. dni. 
 
 
Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:    Zamawiający:        
 

……………………………...    ...................……………………     
 
 
 
 
……………………….. dnia ..................................         
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  


