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Wzór umowy  

UMOWA Nr …./…./….. 

 

Zawarta w dniu …………. roku pomiędzy: 

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734), REGON: 

001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu 

którego działa: 

 …………………….. – …………………………… 

 ……………………. – ……………………………. 

a 

……………………………………, z siedzibą w ………….., ul. ………………., (nr kodu: 

……………….), REGON: …………………., NIP: ……………………, zwanym w treści 

umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:  

 ……………………. – …………………………... 

 

Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą z dnia  

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 

zm.), na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego z dnia ……………………….. 

roku na warunkach określonych w postępowaniu. 

Strony zawarły umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego dla 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji 

dodatkowych koniecznych do prawidłowej pracy sprzętu, model: 

……………………………….., typ. …………………………. rok produkcji: 

………………., z przeznaczeniem dla Zakładu Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach. 

2. Parametry techniczne  przedmiotu umowy są wyszczególnione i szczegółowo opisane                    

w załączniku numer 2 do Umowy. 

3. Przedmiot umowy obejmuje:  

a) demontaż oraz złomowanie starego urządzenia, dostawa, instalacja i uruchomienie 

nowej aparatury, 

b) wykonanie niezbędnych instalacji dodatkowych koniecznych do prawidłowej pracy 

sprzętu szkolenie pracowników, 

c) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, jeśli jest wymagana, 

d) integrację systemu weryfikacji i zarządzania, planowania leczenia i archiwizacji, 

e) szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę. 
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4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) cały przedmiot umowy  jest fabrycznie nowy, 

b) oferowany przedmiot umowy jest kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami  

i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania, 

c) oferowany przedmiot umowy spełnia wymogi Zamawiającego. 

5. 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 (Dz. U. 2010.107.679). 

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Dostawa i uruchomienie 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 23.11.2018 r. i  rozliczona 

zostanie w oparciu o podpisany przez strony protokół dostawy. 

2. Instalacja i uruchomienie nowej aparatury, demontaż i złomowanie starego urządzenia i 

szkolenie w zakresie obsługi  sprzętu,  wykonanie integracji systemu weryfikacji i 

zarządzania, planowania leczenia i archiwizacji do dnia 30.06.2019 r.  potwierdzonych 

stosownym protokołem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1: 

a) na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

b) w cenie określonej w ofercie, 

c) transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w dzień roboczy tj. od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00. 

4. Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp 

pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej umowy.  

5. Jeżeli uszkodzenie sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w czasie trwania 

transportu odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Wykonawca. 

6. Dokumentem rozliczającym realizację całego przedmiotu umowy i oddanie akceleratora 

do eksploatacji jest podpisany przez strony protokół odbioru. 

7. Odbiór urządzenia odbędzie się przy obecności pracownika Zespołu Aparatury 

Medycznej. Protokół odbioru powinien zostać podpisany przez co najmniej dwie osoby: 

Kierownika ……………………………… lub osobę przez niego upoważnioną oraz osobę 

wyznaczoną z Zespołu Aparatury Medycznej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania osoby upoważnione ze 

strony Zamawiającego do odbioru urządzenia, minimum na 3 dni przed dostawą 

 

 

§ 3 

Wymagania jakościowe 

1) Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy będzie: 

a) zgodny z wymogami stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w SIWZ i 

załącznikach, 

b) posiadał dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu na terytorium  

RP lub inny tożsamy dokument (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty UE, itp.), 

2) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wraz z przedmiotem umowy następujących 
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dokumentów: 

a) instrukcji obsługi (użytkowania) sporządzonych w języku polskim, kart 

gwarancyjnych, 

b) dokumentacji technicznej przedmiotu umowy niezbędnej do prawidłowej eksploatacji, 

c) zasad świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym, 

d) wykazu materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji 

przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca na swój koszt ubezpiecza przedmiot umowy do momentu dokonania 

końcowego odbioru przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

Warunki serwisowe 

1) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy wynosi: ………… miesięcy  i 

rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru oddania urządzenia do 

eksploatacji. 

2) Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej akceleratora …………………….. 

3) Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel i fax) ……………………………….. 

4) Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 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 - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

6) Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia 

awarii - max 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 - max 7 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

8) Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. 

9) Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach …………………….. 

10) Wszelkie prace instalacyjne będą prowadzone w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

§ 5 

Płatności i ceny 

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie tj: 

netto – ……………… zł, 

VAT – ……………… zł, 

brutto – ……………… zł, 

słownie złotych: …………………………………………………………….. 

2. Cena przedmiotu umowy obejmuje jego wartość, wszystkie określone prawem podatki  

(w tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy wymienione 

       w  formularzu cenowym. 

 

3. Zamówienie będzie fakturowane w dwóch etapach. Pierwszy etap po zrealizowaniu pkt. 1 

formularza cenowego (Wysoko energetyczny cyfrowy przyspieszacz liniowy dla ŚCO w 

Kielcach),   Drugi etap po zrealizowaniu pkt 2 i 3 formularza cenowego (ubezpieczenie, 

dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie nowej aparatury wraz ze złomowaniem 
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starego urządzenia.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do 30 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanych etapów 

zamówienia.  

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby 

upoważnionej. Termin zapłaty winien być wpisany na fakturze VAT. 

 

§ 5 

Kary Umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

a) w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 

wartości zamówienia brutto, 

b) w razie naruszenia terminów określonych w par. 4, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za 

każdy dzień opóźnienia, 

c) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty kary umownej  w 

wysokości 5% wartości zamówienia brutto, 

d) w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,1% 

wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia po terminie o którym mowa w 

par. 2 ust. 1. 

e) W razie opóźnienie terminu uruchomienia akceleratora określonym w par. 2 ust. 2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,1% wartości 

zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia, o których mowa w ust. 1 lit. d) i e).  

2. Zapłata kar umownych o których mowa w ust. 1 lit. d) i e) 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. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odsetek od nieterminowego uregulowania 

kar umownych.  

 

 

§ 6 

Rozwiązanie Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawie z 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 

zm.) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania od 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 § 3. 
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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 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY  

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 

oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………………… zł 

słownie złotych: ……………………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie wniesione w formie: ………………………………………………   

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania dostaw i robót i 

do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania zakresu rzeczowego zamówienia – 70% 

zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym 

całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w 

§ 2 ust. 8 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w 

ciągu 15 dni po upływie ………….. miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi liczonego 

od daty odbioru końcowego, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 5 lit. e-g  niniejszej 

umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 

terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 

lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
 

§ 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 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 nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie: 

a) właściwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, 



Załącznik nr 1c 

6 

 

b) właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, 

poz. 93 z póź. 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, 

b. 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, 

c. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany 

przepisów prawa, 

d. zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych 

zmian, 

e. 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, 

f. 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. 

g. 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 – Druk „Oferta”, 

- zał. nr 2 – Parametry techniczne i funkcjonalne, 

 

 

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

      podpis Zamawiającego                                                                 podpis Wykonawcy                                                                                                   


