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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

    

 

WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA Nr ____ /ZP/PN/D/20 

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na  

„Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o”  

[nr postępowania 7/ZP/PN/20] 

 

zawarta w dniu ________________ r. w Łodzi 

pomiędzy: 

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. 

90-051 Łódź, al. J. Piłsudskiego 12 pok. 515 

  

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000507870, kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł 

(opłacony w całości) reprezentowanym przez: 

Prezes Zarządu – Marcin Rybka 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a: 

 

(w przypadku osób fizycznych) 

 
imię i nazwisko właściciela nazwa firmy i jej adres oraz adres do doręczeń 

wpisanym do  Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej Wykonawcy,  

NIP: _____________________ REGON: _____________________ 

 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

 
nazwa firmy, jej siedziba, KRS, nr rejestru, imiona i nazwiska członków Zarządu, 

reprezentowanym przez: 

 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę 

NIP: _____________________ REGON: _____________________ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Aktualny wypis z Centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy stanowić będzie Załącznik nr 1  

do niniejszej umowy. 
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§ 1  

1. Przedmiotem umowy zwanym dalej Przedmiotem Zamówienia jest „Dostawa sprzętu 

medycznego i wyposażenia dla Inwestycji Medycznych Łódzkiego  Sp.  z o.o.” tj.: 

__________________. (Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą). 

 

Kody CPV: 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8, 33.19.20.00-2, 38.00.00.00-5, 39.15.00.00-8, 42.66.41.00-9. 

 

2. Dostawa / montaż / instalacja i uruchomienie Przedmiotu Zamówienia wraz z przeszkoleniem 

personelu w zakresie obsługi sprzętu będzie miała miejsce w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz)  (Zapis 

zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą). 

3. Przedmiot Zamówienia wykonany jest na podstawie Załącznika nr 2 do umowy Formularz 

Ofertowy, o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 3 do umowy Specyfikacja 

przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów odpowiednio do jednej z szesnastu 

części, które stanowią integralną część umowy. (Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze 

złożoną ofertą). 

4. Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania obowiązujące na terytorium państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) wymienione w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia w branży wyrobów medycznych, a 

także w przepisach prawa krajowego dotyczących wyrobów medycznych przenoszących normy 

europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w 

szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.20.186 t.j.). 

Przedmiot Zamówienia jest dopuszczony do obrotu handlowego i posiada wymagane prawem 

ważne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie danego państwa.  

5. Sprzęt medyczny / wyposażenie dla których wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE muszą 

być właściwie oznakowane. Wraz z Przedmiotem Zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty 

potwierdzające, że posiadają one wymagany certyfikat bezpieczeństwa (CE) lub oświadczenie, że 

certyfikat bezpieczeństwa nie jest wymagany. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w …. roku 

(nie wcześniej niż w 2020 roku), nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie 

gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów oraz że nie ma wad fizycznych 

i prawnych.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia /montażu/instalacji i uruchomienia Przedmiotu 

Zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, zachowując wszelkie środki 

ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji sprzętu/wyposażenia.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania przyłączenia Przedmiotu Zamówienia do 

istniejących mediów (do istniejącej infrastruktury) w Szpitalu  Wojewódzkim im. Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 7, kod 98-200 Sieradz – 

jeżeli dla danego Przedmiotu Zamówienia wymagane jest podłączenie do mediów.  

9. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pomieszczeń, do których Przedmiot Zamówienia jest 

dostarczany/w których sprzęt medyczny/wyposażenie jest instalowany/e, z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 

pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca jako 

profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne na wysokim poziomie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

10. Wykonawca po dostarczeniu / montażu / zainstalowaniu i uruchomieniu Przedmiotu Zamówienia 

zobowiązany jest w szczególności do: 

a. dokonania wpisu zainstalowanego urządzenia do paszportu technicznego urządzenia; 
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b. nieodpłatnego przeszkolenia pracowników użytkownika sprzętu w zakresie obsługi, 

użytkowania i konserwacji dostarczonego sprzętu/wyposażenia w miejscu użytkowania 

sprzętu/wyposażenia w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia objętego 

Częścią nr 1 dokumentów, o których stanowi ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U.20.186 t.j.) a w szczególności deklaracji zgodności, certyfikatów zgodności, 

zgłoszeń, powiadomień (odpowiednio jeżeli dotyczą) dla wszystkich zaoferowanych elementów 

przedmiotu zamówienia będących wyrobami medycznymi, o których stanowi art. 2 ust. 1 pkt. 38 

powołanej ustawy, a także oświadczenia, że wytwórca mebli stosuje technologię malowania 

proszkowego mebli z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną celem 

podniesienia aseptyki pomieszczeń szpitalnych i świadectwo badań niezależnego laboratorium 

badawczego pod kątem działania jonów srebra na szczepy drobnoustrojów. Ponadto w związku z 

faktem, że wyroby będące przedmiotem postępowania przetargowego są przeznaczone do  

zastosowania w Jednostkach Ochrony Zdrowia czyli w obiektach o podwyższonych 

wymaganiach higienicznych i sanitarnych Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z 

dostawą podestów operacyjnych jednostopniowych oraz szaf medycznych 

dwuskrzydłowych objętych Częścią nr 1 wystawiony na producenta certyfikat ISO 13485 oraz 

atest PZH potwierdzający zastosowanie mebli w placówkach służby zdrowia. 

12. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym sprzętem medycznym/wyposażeniem: 

a. paszport techniczny urządzenia z wpisanymi uruchomionymi urządzeniami, w którym będą 

rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji; 

b. instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej); 

c. dokumenty gwarancyjne; 

d. inne dokumenty wymienione w Załączniku nr 3 do umowy (dotyczy wszystkich części); 

e. listę preparatów do sterylizacji i dezynfekcji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia dostarczonego sprzętu medycznego/wyposażenia w 

odpowiednio widoczne, czytelne i nieusuwalne oznakowanie tzn.: każdemu wyrobowi będzie 

towarzyszyć informacja konieczna do bezpiecznego jego używania i do zidentyfikowania 

wytwórcy. 

14. Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

sprowadzający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, 

który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga: 

a. specjalnych części zamiennych, część i zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych 

określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i 

materiałów; 

b. fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej lub 

doraźnych przeglądów, regulacji kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli 

bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez 

użytkownika – załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub 

autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. 

 

§ 2 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU  

1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany 

sprzęt/wyposażenie - _____ (minimum 24 miesiące) zgodnie ze złożoną ofertą (Zapis zostanie 

doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą). Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania 

bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia. 



Strona 4 z 8 

 

2. Czas przystąpienia do naprawy wynosi maksymalnie 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako 

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od 

momentu zgłoszenia.  

3. Gwarancja, dla wymienionych na nowe, podzespołów z powodu uszkodzenia w końcowym 

okresie zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – wynosi minimum 6 

miesięcy. 

4. Wykonanie przeglądów technicznych dla sprzętu/ wyposażenia medycznego w okresie gwarancji 

wymaganych przez producenta Przedmiotu Zamówienia (minimum jeden raz w ciągu 12 

miesięcy, minimum dwa bezpłatne przeglądy w tym, drugi po 24 miesiącach od daty 

uruchomienia), o ile przeglądy w takim wymiarze są wymagane przez producenta danego 

urządzenia. Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych, części podlegających wymianie, 

dojazdów do Użytkownika sprzętu oraz robocizny w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

5. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – 

wynosi maksymalnie 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - 

wynosi maksymalnie 6 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązany jest do instalowania 

części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni 

zgodnych z wymaganiami producenta. 

7. Wymiana podzespołu urządzenia na nowy - po maksymalnie trzech nieskutecznych próbach 

naprawy tego podzespołu. 

8. Niesprawność Przedmiotu Zamówienia trwająca minimum 2 dni z powodu awarii, 

uniemożliwiająca korzystanie z niego, automatycznie wydłuża gwarancję o czas przestoju. 

9. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych dla sprzętu medycznego przez 

minimum 10 lat. 

10. W przypadku nie dokonania naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w § 2 ust. 5 lub 6 

niniejszej umowy, Wykonawca zapewni na swój koszt i we własnym zakresie sprzęt zastępczy w 

tej samej klasie, o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy. 

11. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Użytkownika Przedmiotu 

Zamówienia na numer faksu: _________________ lub adres e-mail: _________________ 

Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej. 

12. Wykonawca wraz z dostawą Przedmiotu Zamówienia dostarczy wykaz lokalizacji 

gwarancyjnych, autoryzowanych serwisów Wykonawcy (wraz z danymi kontaktowymi: 

adresami, adresami e-mail, telefonami/faksami). 

13. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do przekazania uprawnień 

wynikających z gwarancji, na rzecz ___________________ (zapis zostanie doprecyzowany 

zgodnie ze złożoną ofertą), który zyskuje samodzielne uprawnienia z tytułu gwarancji, w 

szczególności do zgłaszania usterek, wad oraz żądania naprawy gwarancyjnej. Uprawnienia 

wynikające z gwarancji mogą być realizowane przez ww. Szpital. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych bez 

konieczności zgłaszania ich przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru Przedmiotu Zamówienia w formie 

pisemnej (przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru). Odbiór całościowy 

Przedmiotu Zamówienia będzie potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę 

bezusterkowego protokołu odbioru. W protokole potwierdzony zostaje fakt odbycia szkolenia 
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(jeśli dotyczy) dla uprawnionych osób oraz dostarczenie wszelkich dokumentów wymienionych w 

§ 1 ust. 11 i/lub 12 umowy (zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą). 

Bezusterkowy protokół odbioru stanie się integralną częścią umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia wad/uszkodzeń/zastrzeżeń, podczas odbioru Przedmiotu Zamówienia, 

Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie do 14 dni. Fakt ten zostanie opisany w 

protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony umowy. 

 

§ 4 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów a także do odbioru Przedmiotu Zamówienia ze strony 

Zamawiającego jest: __________________________ 

2. Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:  

imię, nazwisko, numer telefonu, faxu 

________________________________________________________ 

3. Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy, na piśmie pod rygorem nieważności, 

o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności 

zmianie numerów telefonów. 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, iż całkowite łączne wynagrodzenie za dostarczony i zainstalowany Przedmiot 

Zamówienia wynosi: 

kwota netto:  _________________ zł (słownie: __________________________________ 

zł), 

podatek:  _________________ zł (słownie: __________________________________ zł), 

cena brutto: _________________ zł (słownie: _____________________________ zł). 

2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmuje całą wartość Przedmiotu 

Zamówienia wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz wartością niezbędnych usług do 

wykonania Przedmiotu Zamówienia, w tym m.in. koszt transportu i dostarczenia Przedmiotu 

Zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia, 

koszt instalacji, montażu i uruchomienia przedmiotu dostawy, koszt przeszkolenia personelu 

Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, koszt niezbędnych do realizacji umowy materiałów, 

koszt robocizny, przeglądów oraz musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz 

wszystkie koszty z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, a także wszystkie koszty wymienione w niniejszej umowie.   

3. Płatność całości wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, w której 

zostanie ujęte rozbicie cen za poszczególne pozycje, wystawionej przez Wykonawcę po 

wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu 

Zamówienia bez zastrzeżeń, oraz podpisaniu protokołu odbioru sprzętu/wyposażenia. 

4. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana za pomocą przelewu na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy. 

5. Zamawiający posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl  umożliwiające 

Wykonawcy wystawienie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. W przypadku skorzystania 

przez Wykonawcę z tego prawa, zobowiązany jest on wystawić fakturę w następujący sposób: 

NABYWCA: Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o., 90-051 Łódź, al. J. Piłsudskiego 12 

pok. 515, NIP 726-26-54-060; ODBIORCA: J.W. 

6. Zamawiający nie będzie waloryzował ceny Przedmiotu Zamówienia. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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7. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności 

przysługujących mu względem Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 6 

1. Strony ustanawiają kary umowne. 

2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Wykonawca jest obowiązany 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną:  

a. w wysokości 10% wartości brutto odpowiednio części umowy lub całości umowy określonej 

w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od tej części lub całości umowy lub 

innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

b. w wysokości 0,3% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia 

terminowi określonemu w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c. w wysokości 10% wartości brutto odpowiednio części lub całości umowy określonej w §5 ust. 

1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, lub odstąpienia od umowy z 

przyczyn określonych w § 8 ust. 1a lub innego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

d. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu, w przypadku uchybienia terminowi 

określonemu w § 2 ust. 2 (przystąpienia serwisu do naprawy) za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

e. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu brutto, w przypadku uchybienia terminowi 

określonemu w § 2 ust. 5 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części 

zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

f. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu brutto, w przypadku uchybienia terminowi 

określonemu w § 2 ust. 6 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części 

zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

g. w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, w przypadku nieprzywrócenia do stanu 

pierwotnego na koszt własny pomieszczeń, w których sprzęt medyczny/wyposażenie jest 

instalowany/e, w sytuacji określonej w § 1 ust. 8 umowy- w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia 

przez Użytkownika, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

h. w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku niedostarczenia sprzętu/wyposażenia 

zastępczego w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 2 ust. 10 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

§ 7 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej (w szczególności: strajk, wojna, 

powódź, zamieszki) będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 

2. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym 

pisemnie drugą Stronę w terminie dwóch dni roboczych od powstania tych okoliczności. Strony 

zobowiązują się współdziałać w celu jak najszybszego podjęcia działań, zmierzających do 

realizacji umowy.  

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie 

powołuje. 

4. Termin dostawy lub wykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, może być 

wydłużony lub wstrzymany w przypadku wystąpienia i odpowiedniego udokumentowania siły 

wyższej. 
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§ 8 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar 

umownych w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostaw określonego w § 1 ust. 7 

przez Zamawiającego o więcej niż 10 dni. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar 

umownych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia następujących okoliczności:  

 a) niewykonania, nienależytego wykonania lub rażącego naruszenia warunków umowy przez 

Wykonawcę po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy 

i upływie 7 dniowego terminu wskazanego przez Zamawiającego na zastosowanie się do jego 

żądań; 

 b) rozwiązania lub ogłoszenia upadłości firmy Wykonawcy; 

 c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

 d) w przypadku decyzji jednostek nadrzędnych Zamawiającego.  

3. Odstąpienie nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.   

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy.  

5. Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

6. Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z 

różnych tytułów. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w 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 ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez naliczania kar umownych. 

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

9. W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych pacjentów, których 

Użytkownik Przedmiotu Zamówienia jest administratorem, w zakresie i w celu związanym 

wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług 

gwarancyjnych i serwisowych – w terminie 30 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym, 

Wykonawca zawrze z administratorem danych osobowych (Użytkownikiem) umowę powierzenia 

danych osobowych (jeżeli dotyczy). 

10. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do terminu realizacji 

zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia 

postępowania, m. in. w sytuacji działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na prawa i 

obowiązki Stron niniejszej umowy, lub w sytuacji opóźnień w dostawie komponentów potrzebnych 

do wykonania Przedmiotu Zamówienia niezależnych od Wykonawcy. 

12. Zamawiający ponadto zastrzega zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku 

przedłużającego się niniejszego postępowania m.in. poprzez wnoszenie przez Wykonawców 

środków odwoławczych. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaprzestania produkcji lub 

wycofania z rynku sprzętu/wyposażenia wskazanego w ofercie. W sytuacji, o której mowa powyżej, 
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Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić model będący technicznym następcą sprzętu 

pierwotnie zaoferowanego. W przypadku, gdy model będący następcą będzie posiadał gorsze 

parametry lub nie będzie posiadał wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca 

zobowiązany będzie dostarczyć inny, tożsamy model jak pierwotny o identycznych lub lepszych 

parametrach.  

14. Przed wykonaniem dostawy, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca 

zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości 

dostarczenia wskazanego w ofercie sprzętu wraz z uzasadnieniem powstałej sytuacji, wskazaniem 

modelu i typu sprzętu proponowanego oraz oświadczeniem, iż sprzęt tożsamy spełnia wymagania 

Zamawiającego opisane w SIWZ. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy, uznaje się za zgodę na zmianę sprzętu. 

15. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

16. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w odniesieniu do dostaw objętych Przedmiotem 

Zamówienia, w tym m.in. zmiany stawki podatku VAT. 

17. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu. 

 

§ 9 

Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Zamówienia wykona własnymi siłami z udziałem / bez udziału 

podwykonawców: _______________________ (Zapisy powyższego paragrafu zostaną 

doprecyzowane na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty).  

 

§ 10 

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy, rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień, 

publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 13 

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami do umowy stanowią integralną część umowy. 

 

§ 14 

               Umowa obowiązuje od dnia zawarcia. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 

Załączniki do umowy: 

 

- Załącznik nr 1       – Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Aktualny Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej Wykonawcy,   
- Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy; 

- Załącznik nr 3 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów. 

 


