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Załącznik nr 1b do SIWZ 
 
zawarta w dniu______________ w Opolu, pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Opolskim Centrum Onkologii 
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001712, Regon 
531420768, NIP 754-25-57-814, zwanym dalej „Zamawiającym", w imieniu którego działa: 
 
.................................................................................................................................................... 
a 

 __________________________ z siedzibą w _________ przy ul. ___________________,  
Regon: ____________ NIP ____________ , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ____________, ____ Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ______________/wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej „Wykonawcą”, w którego 
imieniu działa(ją): 

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

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą” 
zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego nr ……………………….:  

 

Zakup realizowany w ramach ………………………………. 

 
PRZEDMIOT UMOWY  

 §1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą  i instalacją urządzeń zwanych w dalszej 
części umowy „Sprzętem”,  których szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1, stanowiący 
integralną część niniejszej umowy, wraz z instrukcjami, dokumentacją techniczną 
i wymaganymi certyfikatami oraz przeszkoleniem wskazanych pracowników Zamawiającego 
w zakresie obsługi dostarczonego Sprzętu. 

 
§2 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje Sprzęt, o którym mowa w § 1. 
2. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt wraz z oprogramowaniem spełniają, wymagane 

obowiązującymi normami i przepisami prawa, parametry techniczne i użytkowe, a 
także określone obowiązującymi przepisami prawa wymagania bezpieczeństwa i 
jakości. 

 
§3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zgłosić gotowość do montażu Sprzętu 

opisanego w załączniku nr 1  do niniejszej umowy w wskazanej lokalizacji 
Zamawiającego, nie później niż do 23.11.2018r.,  

2. Zakończenie montażu i oddanie do użytku Sprzętu opisanego § 1 winno nastąpić nie 
później niż do 30.06.2019r.  

3. Termin szkolenia pracowników (data i przewidywana godzina) winien zostać 
uzgodniony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, wymienionym 
w §4 ust. 2 
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OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDSTAWICIELSTWO 
 
§4 

1. Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do: 
1.1 odbioru dostarczonego przez Wykonawcę Sprzętu, nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dostawy Sprzętu. 
Przez dni robocze Strony  rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

1.2 odbioru czynności montażu Sprzętu przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości oddania Sprzętu do 
użytkowania 

1.3 Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w których 
ma zostać zamontowany Sprzęt, w celu ich przystosowania do bezpiecznej pracy 
Sprzętu - nie później niż do dnia 15.10.2018r. 

1.4 W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu określonego powyżej 
w pkt 1.3, strony uzgodnią okres, o który przedłużony zostanie termin określony w §3 
ust. 2 , jednak nie więcej niż o liczbę dni opóźnienia powstałego po stronie 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej na zainstalowanym Sprzęcie możliwe będzie nie później niż  31.08.2019r. 

Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy dodatkowe roszczenia. 

2. W celu nadzorowania bieżącego odbioru Sprzętu, protokolarnego potwierdzania odbioru 
i przekazania oraz prawidłowości montażu Sprzętu Zamawiający wyznacza: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I PRZEDSTAWICIELSTWO 
§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1.1. dostarczenia Sprzętu oznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami do 

siedziby Zamawiającego, tj. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przy 
ul. Katowickiej 66a, do budynku Zakładu Radioterapii, wraz z następującymi 
dokumentami: 

 kartami gwarancyjnymi 

 instrukcjami obsługi w języku polskim, 

 dokumentacją techniczną (DTR), 

 wykazem autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 
1.2. dostarczyć zamówiony Sprzęt w opakowaniu jakie jest wymagane, by nie dopuścić 

do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu, 
1.3. dokonania prawidłowego montażu Sprzętu w tym dostosowania bunkra do wymogów 

instalowanego urządzenia 
1.4. zapewnienia wykonania instalacji Sprzętu przez osoby, których kwalifikacje i stan 

zdrowia pozwalają na wykonanie montażu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienie wykonania 
montażu Sprzętu przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia; 

1.5. ścisłej współpracy z pracownikami Zamawiającego 
1.6. przeszkolenia personelu technicznego i medycznego wskazanego przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu  
1.7. przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i montażowych oraz 

wymaganych testów akceptacyjnych w terminie umożliwiającym rozpoczęcie 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na zainstalowanym Sprzęcie nie później niż 
do 30.06.2019r., pod warunkiem terminowej realizacji umowy przez Zamawiającego 
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i udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w celu przystosowania nie później niż do 
15.10.2018r. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością 

wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy, a nadto 

zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej 

jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty 

techniczne. 

3. W trakcie montażu Sprzętu , Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

bhp i p.poż. 

4. Za szkody rzeczowe i osobowe spowodowane nieprzestrzeganiem w/w ustaleń 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, 

ustawieniem oraz montażem instalacją Sprzętu.  

6. W celu nadzorowania bieżącego przekazywania Sprzętu i protokolarnego potwierdzania 
przekazania, Wykonawca wyznacza: ……………………………………………… 
 

CENA PRZEDMIOTU UMOWY 
§6 

1. Strony uzgadniają łączną cenę przedmiotu umowy (wraz z podatkiem VAT) na kwotę 
brutto ………………………….zł (słownie:……………………..), netto:………………………. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym w szczególności : koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, 
montażu do wymogów Zamawiającego, usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze jak i 
w okresie gwarancji i rękojmi : 
 
Lp. Opis Cena netto 

[PLN] 

VAT [%] Cena brutto [PLN] 

1. Wysokoenergetyczny liniowy akcelerator 

medyczny 

……………………………………………… 
(typ, nazwa, nr seryjny) 

 

 

  

2. Cena dostawy, instalacji szkolenia 

pracowników oraz integracji akceleratora  

w linii terapeutycznej. 

   

 RAZEM:    

 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

§7 
1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy ………………….……………………………………………………., 
na podstawie dwóch faktur częściowych, w następujących terminach: 
a) Należność o której mowa w § 6 ust 2 pkt. 1 tabeli  - po protokolarnym odbiorze 

Wysokoenergetycznego liniowego akceleratora medycznego przez 

Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty doręczenia otrzymania prawidłowo 

wystawionej  faktury wraz z podpisanym protokołem przekazania i odbioru. 

b) Należność o której mowa w § 6 ust 2 pkt. 2 tabeli  - po zakończeniu instalacji, 
przeszkoleniu pracowników zamawiającego i przekazaniu Zamawiającemu 
Sprzętu gotowego do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – w terminie do 30 
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym 
protokołem odbioru końcowego 
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2. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, 
koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa 
Wykonawca. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od wartości niezapłaconej faktury 
za każdy dzień zwłoki w dokonaniu płatności po terminie określonym  w  ust. 1 

 
 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§8 
1. Za datę dostarczenia Sprzętu strony uznają datę podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego odbioru Sprzętu. 
2. Za datę zakończenia montażu i oddania do użytku Sprzętu strony uznają datę 

podpisania protokołu odbioru końcowego po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych 
zgodnie z procedurami producentów Sprzętu. 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie w obecności 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający wskaże 
Wykonawcy wady i usterki, które zostaną usunięte w terminie uzgodnionym przez 
Strony. 

5. Zamawiający może odmówić odbioru Sprzętu (odbiór dostawy lub instalacji) w 
następujących przypadkach: 

a) Dostarczenia Sprzętu niezgodnego z SIWZ 
b) Dostarczenia Sprzętu bez wymaganej dokumentacji wskazanej w § 5 ust 1 

pkt 1.1 
c) W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w & 5 ust.1 pkt 1.2 i 1.6 
d) Braku montażu lub nienależytego montażu Sprzętu 

 
 
GWARANCJA JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA NA DOSTARCZONE URZĄDZENIA 

 
§9 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego że: 
 

1.1. Dostarczony Sprzęt posiada cechy, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy 
oraz opisane w załączonych świadectwach, certyfikatach i atestach, jest bezpieczny 
i kompletny z punktu widzenia technicznego oraz ze względu na jego przeznaczenie 
i cel jakiemu ma służyć. 

1.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej, ………….. miesięcznej gwarancji 
jakościowej na Sprzęt, liczonej od daty przeprowadzenia testów akceptacyjnych 
zgodnie z procedurami producenta Sprzętu oraz podpisania protokołu odbioru. 
Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik do 
niniejszej umowy.  

2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji: 
2.1. zabezpiecza autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu dostawy,  
2.2. zapewnia nieodpłatnie dokonanie przeglądów gwarancyjnych w ilości zgodnej 

z procedurami producenta Sprzętu. 
2.3. zapewnia dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych przez okres 

co najmniej 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,  
3. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe 

w przedmiocie dostarczonego Sprzętu stwierdzone przez Zamawiającego. Dostarczony 
Sprzęt może być rozpakowany jedynie w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 
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4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane 
nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi Sprzetu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii/ 
wady w terminie do …godzin w dni robocze, od czasu przyjęcia zgłoszenia awarii 
(dopuszcza się możliwość zgłaszania pisemnego, telefonicznego, faxem, drogą 
elektroniczną) 

6. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia serwisowe od godz.______ do godz.______ w dni 
robocze. Przez dni robocze Strony  rozumieją dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Nr tel. ………………………………. e/mail …………………………. 

7. Wykonawca zobowiązuje się naprawić urządzenie / usunąć wadę w ciągu 5 dni 
roboczych od daty przystąpienia do naprawy. 

8. Trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu dostawy w okresie gwarancji 
podlega wymianie na nowy. 

9. Okres gwarancji określony w ust. 1.2  przedłuża się o całkowity okres wyłączenia 
urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią. 

10. Celem wykonania naprawy personel Wykonawcy uzyska dostęp do przedmiotu umowy 
w godzinach pracy Zamawiającego 

11. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić 
przeprowadzenie ekspertyzy niezależnemu specjaliście. 

12. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane 
z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

 
 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§10 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, przy czym w tym przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy: 
a) W przypadku, gdy Zamawiający odmawia przez 14 dni kalendarzowych - bez 

wskazania przyczyny - podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania 
wystosowanego przez Wykonawcę w formie pisemnej. 

b) W przypadku wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy, 
po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu, wyznaczonego w wezwaniu do 
zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków skierowanego przez Wykonawcę do 
Zamawiającego. 

c) W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 60 dni 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku dostarczenia 

przedmiotu umowy niezgodnego ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i ofertą Wykonawcy.  

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 powinno nastąpić w formie 
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 

5. Prawa do odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 przysługują w terminie 30 
dni od dnia rozpoczęcia biegu terminu uprawniającego do odstąpienia.  
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KARY UMOWNE 
 

§11 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach 
i wysokościach: 

1.1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 
a) za niedotrzymanie terminów określonych w § 3 ust 1 i 2  -  w wysokości 0,2 % 

łącznej ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki. 

b) za zwłokę w przystąpieniu do wykonaniu naprawy / usunięciu wady w wysokości 
200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki.  

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn powstałych z 
winy Wykonawcy w wysokości 10% łącznej ceny przedmiotu umowy, o której 
mowa w § 6 ust. 1  . 

2. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, Zamawiający będzie mógł 
dochodzić odszkodowań w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 
ogólnych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar naliczonych niniejsza umową jak również 
innych wierzytelności z niej wynikających, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na 
co Wykonawca wyraża zgodę  

 
 
 
 
 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SIŁY WYŻSZEJ  
 

§12 
1. „Siła wyższa” w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wyjątkowe wydarzenie lub 

okoliczność: 
a) na którą Strona nie ma wpływu, 
b) przed którą Strona nie mogła się zabezpieczyć przed momentem zawarcia 

niniejszej  umowy, 
c) której, gdy wystąpi, Strona nie może uniknąć lub przezwyciężyć, oraz  
d) której zaistnienie nie można przypisać drugiej Stronie umowy. 

2. „Siłą wyższą” w rozumieniu ust. 1 jest w szczególności:  

 wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), 
inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, 

 rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna 
domowa, 

 użycie amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, promieniowania 
jonizującego lub skażenia radioaktywnego,  

 klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność 
wulkaniczna. 

3. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych 
zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej"  zobowiązana jest 
poinformować drugą Stronę o zaistniałym zdarzeniu w formie pisemnej w terminie 14 
dni od momentu zaistnienia takiej okoliczności. Stronom w przypadku zaistnienia siły  
wyższej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 
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rozpoczęcia biegu terminu uprawniającego do odstąpienia i wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

4. Gdy okoliczności „siły wyższej" uniemożliwiają Wykonawcy wywiązanie się 
z warunków niniejszej umowy przez okres 40 dni lub nie będzie możliwe dotrzymanie 
terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1.8, Zamawiający jest upoważniony do 
odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia biegu terminu uprawniającego do odstąpienia i wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

 
 
ZMIANY W UMOWIE 

 
§ 13 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych 
w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
2.1  w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie 

kwota podatku VAT i kwota brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian. 
2.2  w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 12, zmianie ulegnie termin 

realizacji niniejszej umowy poprzez odpowiednie wydłużenie terminów realizacji 
umowy,  

2.3  Wynikających z sytuacji opisanej w §4 ust 1.4 
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie 

pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony umowy, pod rygorem 
nieważności. 

 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

§14 

1. Wykonawca wniósł jednorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości ………………………… zł (słownie: …………………………………………. zł.) 
stanowiące 5 % ceny ofertowej brutto. 

2. Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona jest na 
zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy (w tym dotrzymania 
terminów), 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, co jest równoznaczne z uznaniem przez 
zamawiającego zamówienia za należycie wykonane. 

 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 
Wszystkie dokumenty nazwane w niniejszej umowie Załącznikami do umowy, stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 16 



 „PROJEKT UMOWY”  
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Wszelkie spory między stronami, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których nie uda się 
rozstrzygnąć polubownie, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 17 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 
 

 
 

§ 18 
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 


