
UMOWA 
nr ....... …………………… 

 
zawarta w Łomży w dniu ......................... 2018  r. pomiędzy : 
 
……………………… wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ……….., XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS ………… NIP …………………, REGON ………………………    
reprezentowanym przez: 
………………………………… (odpis KRS stanowi załącznik do Umowy) 
zwanym dalej Kupującym 
 
a 
…………………………………………………. 
reprezentowanym przez : 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
zwanym dalej Sprzedawcą (odpis dokumentu wykazującego umocowanie do zawarcia umowy ze 
strony Sprzedawcy stanowi załącznik do Umowy) 
 
 
Zawarcie Umowy następuje w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Sprzedawcy złożonej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na ……………………………………………………………… 
 
 

 
§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie ……………………., zwanej 
dalej aparaturą medyczną, do Oddziału ………………………………….. oraz przeszkolenie 
personelu Kupującego, zgodnie z  Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 do umowy (Załączniki te 
są odpowiednikami Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ) za cenę: …………………… zł brutto (słownie: 
…………………… złotych) 

 
 § 2 

1. Strony ustalają, że miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Kupującego. 
2. Strony ustalają, że Sprzedawcę obciążać będą wszelkie koszty związane z realizacją Umowy,  

w tym koszty wydania i odebrania aparatury medycznej, jej opakowania oraz ubezpieczenia na 
czas przewozu oraz koszty montażu i uruchomienia.  

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną aparaturę medyczną  
w odpowiednim opakowaniu, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe 
dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp., do magazynu 
Szpitala …………………………... 

4. Montaż i uruchomienie aparatury medycznej nastąpią w miejscu montażu określonym  
w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4
1
.
 

Do obowiązków Sprzedawcy należy właściwe zabezpieczenie miejsc, przez które aparatura 
medyczna będzie transportowana do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,  
a następnie także uporządkowanie tych miejsc i doprowadzenie ich do należytego stanu,  
w tym poprzez usunięcie wszelkich zbędnych urządzeń, materiałów, opakowań, odpadów oraz 
poprzez skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Sprzedawcę 
podczas lub w związku z realizacją przedmiotu umowy. W wypadku niewykonania przez 
Sprzedawcę obowiązków wskazanych w zdaniu pierwszym, Kupujący będzie mógł zlecić 
wykonanie tych obowiązków podmiotom trzecim na koszt Sprzedawcy.  

4
2
. Droga transportowa aparatury medycznej do docelowych pomieszczeń zostanie uzgodniona 

pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem osób, o których mowa w § 10.  
W przypadku rozbieżności w zakresie ustalenia drogi transportowej pomiędzy Sprzedawcą  
a Kupującym, za wiążące uznaje się stanowisko Kupującego. 

4
3
.  Kupujący udostępni Sprzedawcy pomieszczenia, do których ma nastąpić dostawa, a następnie 

montaż i uruchomienie aparatury medycznej, a także miejsca składające się na drogę 
transportową uzgodnioną w trybie i na zasadzie ust. 4

2
. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia aparatury medycznej fabrycznie nowej  
(rok produkcji 2018), kompletnej, nieużywanej i wolnej od wad. 



6. Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej zostaną potwierdzone protokołem 
zdawczo-odbiorczym sporządzonym w 5 egzemplarzach.   

7. Wraz z dostarczoną aparaturą medyczną będącą przedmiotem umowy Sprzedawca przedłoży 
aktualne dokumenty dopuszczające aparaturę medyczną do obrotu i używania w jednostkach 
służby zdrowia. 

8. Przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego Sprzedawca dostarczy 
Kupującemu w odniesieniu do uruchomionej aparatury medycznej będącej przedmiotem umowy: 

a) instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje serwisowe, 
b) karty gwarancyjne w języku polskim, 
c) dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie państw Unii Europejskiej: 

Deklaracje Zgodności, Certyfikaty CE, wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych  
lub zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu  Rejestracji  Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych,  

d) paszporty techniczne i inne dokumenty wymagane prawem i przepisami. 
e) licencje na oprogramowanie (jeżeli dotyczy) 

8
1
.  Kupujący ma prawo odmówić podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (odmówić odbioru 

przedmiotu Umowy), w wypadku, gdy: 
a) aparatura medyczna ma wady, czyniące ją niezdatną do normalnego użytku lub, 
b) gdy aparatura medyczna jest niezdatna do normalnego użytku wskutek wadliwego 

montażu lub uruchomienia aparatury medycznej lub,  
c) gdy dostarczona aparatura medyczna niezgodna jest z zaoferowaną przez Sprzedawcę 

aparaturą medyczną w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub, 

d) gdy Sprzedawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 Umowy. 
 
- w powyższych wypadkach, Kupujący wyznaczy Sprzedawcy odpowiedni termin do usunięcia 

stwierdzonych usterek i dokonania odbioru przedmiotu Umowy.   
 
9. Sprzedawca przeprowadzi szkolenia personelu Kupującego w zakresie prawidłowej eksploatacji 

aparatury medycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem 
Załącznika nr 5 do SIWZ). 

10. Sprzedawca oświadcza, że aparatura medyczna jest fabrycznie nowa, kompletna, nieużywana i 
gotowa do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje 
bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom 
świadczonych usług medycznych. 

11. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może dokonać zmiany wymogów technicznych 
dostarczonej aparatury jak również producenta, jakie wykazał w złożonej ofercie. 

12. Za moment przejścia na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem umowy, jak 
również niebezpieczeństwa przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia Strony ustalają moment 
podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.   

 
§ 3 

Strony ustalają termin wykonania Umowy: ………………………………..  
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z 

wynagrodzeniem podanym w złożonej ofercie, na kwotę ogółem: 
netto: ………………… 
(słownie: ……………………… złotych)* 
podatek VAT ……….. % * 
brutto: ……………………….. zł * 
(słownie: …………………………………………….. złotych)* 

2. Płatność realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu 
zdawczo-odbiorczego; termin zapłaty za fakturę wynosi do 60 dni od daty otrzymania przez 
Kupującego prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT. Treść faktury 
dotycząca nazewnictwa przedmiotu dostawy powinna być tożsama z nazewnictwem 
określonym w opisie przedmiotu postępowania określonym w SIWZ. Na fakturze powinien 
znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy. 

3. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Kupującego polecenia przelewu bankowego. 
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przekazana z konta Kupującego  

na konto Sprzedawcy o nr 
.............................................................................................................*. 



5. Ustalone wynagrodzenie obejmuje całość przedmiotu zamówienia i Sprzedawca nie może żądać 
jego podwyższenia. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w 
okresie realizacji umowy. 

6. Wynagrodzenie Sprzedawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę przetargową. 
7. W kwocie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy i odpowiadające wymaganiom określonym w SIWZ. 
 

§ 5 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać 
postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

2. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem: 
a) zmiany nazwy, siedziby Stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 
b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 
c) zmian wynikających z przepisów ustawy Pzp.  

 
§ 6 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Sprzedawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 Umowy, 

b) za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy (w tym również w 
przeszkoleniu personelu Kupującego w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatury 
medycznej/sprzętu medycznego) - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2 ust. 8¹ 
Umowy -  w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za 
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kary nie 
nalicza się w przypadku dostarczenia Kupującemu na czas naprawy urządzenia 
zastępczego o parametrach i funkcjach równych lub lepszych,  

e) za zwłokę w czasie reakcji: przyjęciu zgłoszenia – podjęciu naprawy w ramach gwarancji, 
o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, w wysokości 0.5 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 Umowy za każde 6 h zwłoki liczone odpowiednio od upływu 24 h (w 
okresie gwarancji) i 48 h (po okresie gwarancji) od zgłoszenia, 

f) za zwłokę w przekazaniu Kupującemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), 
o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy lub umów podwykonawczych, o których mowa w § 9 
ust. 2

1
 Umowy - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, 

za każdy dzień zwłoki, 
g) za niezawarcie w umowie podwykonawczej postanowienia, o którym mowa w § 9 ust. 3 

Umowy – w wysokości 8 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy.  
h) w wypadku każdorazowego naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 12 

niniejszej Umowy - kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każde naruszenie, 
2. Kary umowne określone w § 6 ust. 1 lit b)-g) podlegają sumowaniu,  
3. Kwoty kar umownych Kupujący będzie mógł potrącić z faktury Sprzedawcy, na co Sprzedawca 

wyraża zgodę bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 6
1
 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi za wady fizyczne i prawne aparatury medycznej na 
okres lat 5. Zgodnie ze złożoną przez Sprzedawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego ofertą, udziela on również Kupującemu gwarancji na aparaturę medyczną. Okres 
gwarancji dostarczonej aparatury medycznej wynosi ……………….miesięcy zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 5 do SIWZ).  

2. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresach, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Sprzedawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniom Kupującego w ramach rękojmi  
z uwagi na wysokość związanych z tym kosztów. 

4. Sprzedawca, w ramach rękojmi zobowiązany jest wymienić aparaturę medyczną wadliwą  
na wolną od wad lub usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, jednakże  



w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Kupujący uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wady lub wymiany rzeczy na 
wolną od wad na koszt Sprzedawcy podmiotowi trzeciemu.  

5. Jeśli Kupujący w ramach rękojmi zażąda wymiany aparatury medycznej, usunięcia wady 
aparatury medycznej albo złoży Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę,  
o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie  
7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.  

6. W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany aparatury 
medycznej na sprawną. 

7. Jeśli postanowienia wystawionych przez Sprzedawcę dokumentów gwarancyjnych sprzeczne 
będą z postanowieniami niniejszej Umowy, bądź treścią oferty złożonej przez Sprzedawcę w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygające będą odpowiednio 
postanowienia Umowy bądź treść oferty.   

8. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi przez Kupującego uregulowana w art. 563 k.c. nastąpi dopiero, 
gdy Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 20 dni po zbadaniu aparatury 
medycznej w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a w wypadku, gdy wada 
wyjdzie na jaw później – gdy nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 20 dni po jej 
stwierdzeniu.  

 
§ 7 

1. 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, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dnia od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia następujących 
okoliczności: 

a) dwukrotnego opóźnienia Sprzedawcy w spełnieniu świadczenia wynikającego z 
udzielonej gwarancji lub jednokrotnego takiego opóźnienia, które to przekracza 4 dni, 

b) ponownej odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego, na skutek wystąpienia 
tych samych usterek, jakie stanowiły podstawę pierwszej odmowy odbioru przedmiotu 
umowy, o której mowa w § 2 ust. 8¹ niniejszej Umowy,  

c) opóźnienia Sprzedawcy w usunięciu usterek w wyznaczonym przez Kupującego terminie,  
o którym mowa w § 2 ust 8¹ niniejszej Umowy, 

d) powierzenia przez Sprzedawcę wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom w 
zakresie niewskazanym w ofercie, nieprzekazania Kupującemu list podwykonawców (w 
tym list zaktualizowanych), o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy lub umów 
podwykonawczych, o których mowa w § 9 ust. 2

1
 Umowy, niezawarcia w umowie 

podwykonawczej postanowienia, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy, 
e) nieprzedłożenia, zgodnie z § 11 Umowy, kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Sprzedawcy lub dokumentów 
potwierdzających kontynuację ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w 11 ust. 2 
Umowy,  

f)  innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa,  
 

- w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia opisanych wyżej naruszeń, a w wypadku o którym mowa 
w § 7 ust. 2 lit c) niniejszej Umowy, w terminie 15 dni liczonego od upływu terminu wyznaczonego 
Sprzedawcy na usunięcie usterek.  

3. Niezależnie od powyższego, w wypadku zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu umowy w terminie 
o którym mowa w § 3 Umowy, Kupujący będzie mógł od umowy odstąpić bez wyznaczania 
terminu dodatkowego (lex commissoria – art. 492 k.c.). 

4. Kupujący może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust.1 Pzp; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 



§ 8 
Sprzedawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie  
za pisemną zgodą jednostki tworzącej Kupującego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2018 r. poz. 160 ze zm.). 
 

 
§ 9 

1. Sprzedawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom jedynie w zakresie 
wskazanym w złożonej ofercie. 

2. Sprzedawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy do przedstawienia Kupującemu 
listy podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do 
realizacji każdemu podwykonawcy. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega 
aktualizacji przez Sprzedawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, 
w tym zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Sprzedawca 
zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania 
zamiany/zmiany. 
2

1
.  Sprzedawca, wraz z listami, o których mowa w ust. 2 przekazuje Kupującemu poświadczone 

za zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo zawartych z podwykonawcami.  
3. Podwykonawca nie ma prawa zlecać dalszym podwykonawcom wykonania jakiegokolwiek 

fragmentu przedmiotu zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. W umowie 
podwykonawczej Sprzedawca ma obowiązek zamieszczenia postanowienia analogicznego do 
zdania pierwszego, pod rygorem zapłaty stosownej kary Umownej, w wysokości co najmniej 10% 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy od Sprzedawcy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/dalszych podwykonawców jak 
za działania i zaniechania własne. 

 
§ 10 

1. Sprzedawca uzgodni w formie pisemnej lub dokumentowej, z minimum 3 - dniowym 
wyprzedzeniem, z upoważnionym pracownikiem Kupującego termin dostawy, montażu i 
uruchomienia aparatury medycznej oraz termin szkolenia personelu Kupującego.  

2. Osobą do kontaktu w przedmiocie terminu i warunków dostawy jest pracownik Działu 
Zaopatrzenia, Transportu i Magazynów: Radosław Bronakowski tel. 86 47 33 610 w godz. 7.30 - 
15.00 w dni robocze. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, upoważnionym pracownikiem Kupującego do realizacji przedmiotu umowy 
jest: 

a) ………………….. tel. ………………….. w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze  

b) ……………………. tel. ………………….. w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze  

4. Upoważnionym pracownikiem Sprzedawcy do realizacji przedmiotu umowy jest: 
a) ................................................... tel. ......................................w godz. 7.30 - 15.00 w dni 

robocze  
b) ................................................... tel. ..................................... w godz. 7.30 - 15.00 w dni 

robocze. 
5. Odrębną umową Strony ustalą zasady powierzania sobie nawzajem przetwarzania danych 

osobowych na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy.  
 

§ 11 
1. Sprzedawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedkłada do 
umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały 
okres realizacji umowy i przedłożenia Kupującemu dokumentów potwierdzających kontynuację 
ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 
przez cały okres realizacji umowy. 

 
 

§ 12 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek 
ten nie dotyczy informacji, co do których na Kupującego nałożono ustawowy obowiązek publikacji 
lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Kupującego. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do zobowiązania osób jakimi posługiwać się będzie przy 
wykonywaniu Umowy (w tym zwłaszcza pracowników i zleceniobiorców) do zachowania w 



tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów Szpitala. 

3. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub 
przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak 
również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń 
uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i 
znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Strony stosować będą wszystkie 
obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
oraz zobowiązują się stosować i skoordynować stosowanie regulacji wewnętrznych 
obowiązujących u każdej ze Storn.  

 
 

§12
1
 

1. W ramach umownego wynagrodzenia o którym mowa w § 4 Umowy, Sprzedawca przeniesie  
na Kupującego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji 
Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Przeniesienie autorskich praw 
majątkowych nastąpi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich istniejących polach 
eksploatacji, w tym zwłaszcza na poniżej wymienionych: 

a) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, 
fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 

b) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, 
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to 
także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

d) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci 
wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej 
wymienionej sieci; 

e) upubliczniania utworów w formie elektronicznej; 
f) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 
g) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów; 
h) łączenie fragmentów z innymi utworami; 
i) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, 

wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów. 
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w 

ust. 2, wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem 
wykonywania autorskich praw zależnych. 

4. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca. 
5. W okresie pomiędzy przekazaniem Kupującemu wytworzonych utworów a podpisaniem protokołu 

zdawczo-odbiorczego, Sprzedawca zezwala Kupującemu na korzystanie z utworów na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 2. W okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
Sprzedawca zobowiązuje się do nieprzeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na 
jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie 
z utworów.  

6. Z chwilą przeniesienia na Kupującego autorskich praw majątkowych przechodzi na Kupującego 
własność nośników, na których utrwalono utwory. 

7. Sprzedawca oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób 
trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Sprzedawcę nie będzie naruszało 
praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich. 

8. Sprzedawca jest odpowiedzialny przed Kupującym za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, 
a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej. 

9. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Kupującemu z roszczeniami z tytułu praw 
autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Sprzedawca, który zwróci 
Kupującemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Kupującego na rzecz osób 
trzecich. 
 

§ 13 
1. Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.  



2. Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia określonej treści 
oświadczenia w formie pisemnej, przyjmuje się, że zachowanie formy pisemnej zostało 
zastrzeżone pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane na adresy: 
a) Sprzedawca:  
…………………………. 

 
b) Kupujący: 
…………………………………… 

 
ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór 
potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego dla doręczenia korespondencji). 

4. Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości w wyniku stosowania niniejszej Umowy, Strony 
poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na 
siedzibę Kupującego. 

5. Niniejszą umowę sporządza się w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 
otrzymuje Kupujący, a jeden Sprzedawca. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki w niej wymienione tj.: 
a) Załącznik nr 1 - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i 

wymagane. 
b) Załącznik nr 2 - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.  
c) Załącznik nr 3 – Kopia Formularza ofertowego Wykonawcy. 
d) Załącznik nr 4 - Poświadczona za zgodność z oryginałem przez Sprzedawcę polisa 

potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

e) Załącznik nr 5 - Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana  ** 

f) Załącznik nr 6 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego (zgodnie z załącznikiem nr 7 do 
SIWZ) 

g) Załącznik nr 7 - Odpis KRS Kupującego, 
h) Załącznik nr 8 - Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony 

Sprzedawcy.  
**     -  jeżeli dotyczy 
 
SPRZEDAWCA:                                                                                                                 KUPUJĄCY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik do umowy - Oświadczenie podwykonawcy  * 

*-  jeżeli dotyczy 
Zadanie  
..................................................................................... 
wykonane zgodnie z umową: .................................... z dnia ............................. 
Nazwa podwykonawcy ........................................................................................ 
 

Oświadczenie podwykonawcy , który uczestniczył w wykonaniu zadania 
w okresie od daty rozpoczęcia zadania do ............................. 

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 

Zakres wykonanych 
zadań 

Nr faktury Wartość faktury 
brutto/PLN/ 

Data wystawienia Termin płatności Fakturę 
zapłacono/nie 
zapłacono 

      

      

Oświadczamy, że 
do dnia ...................................... otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane 
w ramach przedmiotowego zadania  co wyczerpuje w pełni nasze roszczenie do Zamawiającego ** 

 
 

............................................................................................ 
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub  
osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy 

 
**- Uwaga: 

Kolejne oświadczenia podwykonawcy mają uwzględniać wszystkie faktury dotychczas wystawione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia ………………… r. 
do Umowy Nr………………………. z dnia …………………r. 

 
Kupujący : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Bezpośredni Odbiorca/Użytkownik: 
…………………………………………………………………………………………………….….. 
 
Sprzedawca: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Niniejszym Bezpośredni Odbiorca potwierdza przyjęcie do eksploatacji od Sprzedawcy 
następującego sprzętu medycznego: 
 
1. producent ………………………………………………………… 
2. nazwa …………………………………………………………….. 
3. typ …………………………………………………………….… 
4. rok produkcji ……………………………………………………. 
5. numer seryjny/numer katalogowy ………………………….……. 
6. ilość szt. / kpl.* ………………………………………………………………. 
 
Uwaga ! 
W przypadku zakupów określonych jako „Zestaw” lub „Komplet” należy wymienić wszystkie 
poszczególne elementy zestawu/kompletu z informacjami określonymi w pkt 1-6 powyżej lub dołączyć 
w formie załącznika do protokołu. 
 
Bezpośredni Odbiorca potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym sprzętem  medycznym 
następujące dokumenty zgodnie z § 2 ust. 8 umowy i zapisami SIWZ, tj. : 
1………………………………………………………… 
2………………………………………………………… 
3…………………………………………………………. 
4………………………………………………………… 
5………………………………………………………… 

 
 
Okres gwarancji na ww. sprzęt medyczny wynosi : …………… miesięcy. * 
Szkolenie : 
w dniu ………………r.  przedstawiciel Sprzedawcy przeprowadził szkolenie personelu w zakresie 
prawidłowej obsługi, podstaw eksploatacji i konserwacji dostarczonej bieżni medycznej.  
Lista osób, które uczestniczyły w szkoleniu stanowi załącznik do protokołu.  
Pozostałe terminy szkoleń według uzgodnień między Odbiorcą a Sprzedawcą. 
 
Uwagi/ Zastrzeżenia: 
……………………………………………………………………………………………… 
Protokół sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymuje Bezpośredni 
Odbiorca i 1 egzemplarz Sprzedawca. 
        
 
      Bezpośredni Odbiorca:       Sprzedawca:                                                                                                                    
 

 
 
 
 

 


