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UMOWA nr ……../2017 

DOSTAWA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO 

 

zawarta w dniu ………………….. w Krakowie pomiędzy  

 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, z siedzibą w Krakowie, Al. Modrzewiowa 

22, 30-224 Kraków, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, 

REGON 351194736, reprezentowaną przez: mgr Teresę Zalewińską - Cieślik 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

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

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

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

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

reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), znak 

postępowania: A.I.271-11/17. 

 

Przedmiot umowy  

 

§ 2 

 

1. Przedmiot zamówienia.  

1.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot 

zamówienia  polegający na: 

a) dostawie, montażu i rozruchu 1 sztuki kriokomory do terapii ogólnoustrojowej. 

Szczegółowe wymogi dotyczące kriokomory zawiera Załącznik nr 1 do umowy, 

b) wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych w pomieszczeniu, w którym 

zamontowana będzie kriokomora, 

c) zapewnieniu odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu ogólnym poprzez np. 

odpowiedni i wydajny system wentylacji, klimatyzacji, osuszania powietrza, 

d) szkoleniu personelu z obsługi i eksploatacji kriokomory (max. 10 osób). 

1.2. Przedmiot umowy musi być kompletny, oznakowany, posiadać niezbędne instrukcje 

obsługi, gwarancje i dokumentacje w języku polskim.  

2. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

2.1. dostarczenie towaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1., do Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, na własny koszt i ryzyko, 

dokonanie jego przekazania, montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym, 

2.2. dostarczenie przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania obowiązujących 

przepisów w ww. zakresie umożliwiającym Zamawiającemu świadczenie usług 

medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym w 

szczególności: 
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a) spełniającego wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. 

Dz.U. 2017.211 z późn. zm.). 

b) posiadającego dokumenty dopuszczające jego stosowanie w służbie zdrowia na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, 

2.3. dostarczenie instrukcji obsługi/użytkowania w języku polskim na oferowany przedmiot 

zamówienia najpóźniej w dniu uruchomienia urządzenia, w formie pisemnej, 

2.4. oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów wymagających 

oznakowania, 

2.5. wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób niezbędnych do użytkowania 

kriokomory, 

2.6. pokrycia ewentualnych kosztów ceł, odprawy celnej, 

2.7. instalacji i montażu oraz pierwszego uruchomienia (przekazanie do eksploatacji)                  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy zgodnie z postanowieniami umowy, 

wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, 

certyfikat CE, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania jako 

urządzenia medycznego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenie: 

a) spełnia wymagania przewidziane ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 

r. (Dz. U. z 2017 r., nr 211, poz. 679 z późn. zm.); 

b) jest kompletne i po zainstalowaniu/montażu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy bez 

konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług; 

c) jest dopuszczone do obrotu w Polsce i spełnia wszelkie wymagania przepisów prawa 

oraz jest wolne od jakichkolwiek wad i praw osób trzecich; 

d) jest fabrycznie nowe i nie używane wcześniej, w szczególności do celów 

demonstracyjnych, oraz jest dobrej jakości. 

 

Wartość umowy 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ustala się wynagrodzenie  

w kwocie: …………………… zł (słownie: ……………………. …./100) brutto, w tym 

kwota netto …………………. zł (słownie: …………………………. …./100) i podatek 

VAT w stawce ……….. %.  

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą wartość przedmiotu umowy w tym w szczególności 

koszt urządzenia, dostawy i montażu kriokomory, koszty prac adaptacyjnych oraz 

zagospodarowania, ubezpieczenia, podatek VAT, i inne koszty i wydatki poniesione dla 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może, żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac i innych świadczeń. 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość prac wykonanych 

przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne jest po bezusterkowym odebraniu przez 

Zamawiającego sprzętu na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

do której załączono dokumenty i oświadczenia o których mowa w nin. umowie.  

5. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy …………………………….. 

lub odrębny rachunek podwykonawcy wskazany w ofercie ………………………. (faktura 

ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku) w 

terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. W 

przypadku opóźnienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowodów zapłaty, 

termin zapłaty ulega przedłużeniu o odpowiednią ilość dni tego opóźnienia. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę 

korygującą. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

8. Jeżeli po zapłacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie 

Zamawiającego obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

wynagrodzenia wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się w ustalonym przez zamawiającego terminie przelać Zamawiającemu środki na 

wynagrodzenie pod rygorem wystąpienia przez zamawiającego przeciwko Wykonawcy na 

drogę postępowania sądowego o zapłatę całości zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia.  

 

Termin wykonania umowy. Realizacja umowy  

§ 4 

 

1. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie:  ……… dni od daty zawarcia umowy. 

2. Miejscem dostawy jest budynek nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy  

Al.  Modrzewiowej 22 w Krakowie . 

3. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu urządzenie wraz 

z dokumentacją, po uprzednim jego zainstalowaniu/montażu i uruchomieniu  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

4. W chwili dostawy Wykonawca zobowiązany jest także przekazać Zamawiającemu 

wymaganą dokumentację urządzenia, w szczególności:  

a) paszport techniczny urządzenia; 

b) instrukcję obsługi w języku polskim oraz pełne oprogramowanie na płycie CD jeżeli 

jest objęte zestawem; 

c) dokument gwarancji producenta;  

d) certyfikat CE. 

5. Wykonanie dostawy urządzenia zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym 

w formie pisemnej, podpisanym przez Przedstawicieli obu Stron w terminie 3 dni od dnia 

dostawy. 

6. Z chwilą odbioru urządzenia ryzyko utraty i uszkodzenia urządzenia przechodzi na 

Zamawiającego. 

7. W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad (jakościowych, użytkowych) 

urządzenia lub jego dokumentacji albo nieprawidłowości w montażu lub uruchomieniu 

urządzenia  Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem protokołu odbioru do czasu 

usunięcia stwierdzonych braków, wad lub nieprawidłowości. 

8. W ramach ceny dostawy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w liczbie maks. 

10 osób (w tym personel techniczny), w zakresie eksploatacji i użytkowania urządzenia. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w budynku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 

uzgodnionym przez Strony i potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zamawiającego o 

przeszkoleniu.  

 

Rozliczenia finansowe 

§ 5 

 

1. Podstawą rozliczenia dostawy jest podpisany przez Strony protokół odbioru i oświadczenie 

Zamawiającego o przeszkoleniu oraz prawidłowo wystawiona faktura. 

2. Cena dostawy będzie płatna po podpisaniu przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru 

urządzenia, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury prawidłowo 

wystawionej  na Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30 – 224 Kraków, Al. 

Modrzewiowa 22. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

……………………………….. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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5. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy oraz upoważniona do podpisania protokołu 

odbioru urządzenia w imieniu Zamawiającego…………….……. nr tel. …………… nr 

faksu: …………….…….. lub osoba zastępująca. 

6. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy oraz upoważniona do podpisania protokołu 

odbioru urządzenia w imieniu Wykonawcy: ……………………………… nr tel. 

…………..., nr faksu: …………….. lub osoba zastępująca. 

 

Gwarancja  

 

§ 6 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na …………….miesięcy. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w przedmiocie umowy wadach, w 

terminie 14 dni od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na ich usunięcie. Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć wadę w terminie 14 dni lub  w innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Jeżeli wada nie może być w tym terminie usunięta, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z nim 

wyznaczy inny termin, umożliwiający usunięcie wady w przedmiocie umowy. Nie ma 

możliwości wyznaczenia kolejnego terminu.   

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu Dokument Gwarancyjny potwierdzający właściwą 

jakość wykonania przedmiotu umowy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do nin. 

umowy  – w dacie podpisania protokołu końcowego odbioru,  jako załącznik do tego 

protokołu. Jeżeli przedmiot umowy wykonywany był przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, dokument gwarancyjny, w zakresie wykonanym przez podwykonawcę, 

zobowiązany jest wydać także Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

4. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznaczy termin przeglądu 

gwarancyjnego, zapraszając do udziału w tym przeglądzie Wykonawcę. Zaproszenie 

wysyłane jest na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie, podając nowy 

adres. W przypadku zaniedbania tego obowiązku zaproszenie wysłane na adres 

dotychczasowy uznaje się za skutecznie doręczone, dotyczy to również zgłoszenia wad 

oraz wezwania do ich usunięcia w określonym terminie, o których mowa w ust. 7 poniżej. 

Przegląd odbywa się pomimo nieobecności Wykonawcy.  

5. W razie stwierdzenia istnienia wad przedmiocie dostawy lub wykonanych robotach lub w 

materiałach budowlanych i urządzeniach w trakcie trwania okresu gwarancji, w tym w 

wyniku przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zgłasza Wykonawcy ten fakt w terminie 

do 1 miesiąca od dnia stwierdzenia wad, wzywając ich do ich usunięcia oraz wyznaczając 

termin do usunięcia wad. Do zachowania terminu 1 miesięcznego wystarczy wysłane przed 

upływem tego terminu zgłoszenia listem poleconym. Osobne zgłoszenie i wezwanie do 

usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie jest konieczne w razie udziału Wykonawcy w 

przeglądzie gwarancyjnym, z którego sporządzony został protokół, określający 

stwierdzone wady oraz termin ich usunięcia przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, iż 

protokół ten zostanie przez Wykonawcę podpisany.  

6. W razie wezwania Wykonawcy do usunięcia wad bez wcześniejszego przeprowadzania 

przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca może, przed przystąpieniem do usuwania wad, 

żądać oględzin stwierdzonych wad w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  

7. W zakresie robót budowlanych usunięcie wad polegać będzie w zależności od rodzaju 

wady na ponownym wykonaniu części robót z wykorzystaniem nowych materiałów i po 

uprzednim usunięciu starych oraz przygotowaniu terenu robót, ewentualnie na wykonaniu 

poprawek w wykonanych robotach. Wybór należy do Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu służyć będzie, bez konieczności ponownego wzywania 

Wykonawcy do wywiązania się z obowiązku usunięcia wad, prawo do usunięcia tych wad 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z tego prawa przez Zamawiającego nie jest 

warunkowane uprzedzeniem Wykonawcy o możliwości skorzystania z tego prawa ani w 
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wezwaniu do usunięcia wad w wyznaczonym terminie ani w żadnym innym piśmie.  

9. Określone w nin. paragrafie zasady dotyczące gwarancji i rękojmi jako, że odnoszą się 

także do podwykonawców i dalszych podwykonawców należy uwzględnić w umowach z 

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami z zastrzeżeniem, że Podwykonawca i 

dalszy Podwykonawca zobowiązani są do wystawienia dla Zamawiającego dokumentu 

gwarancyjnego dla wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót 

uwzględniającego zakres odpowiedzialności podwykonawcy i dalszego podwykonawcy z 

tytułu gwarancji, sposób zgłoszenia wad, prawa żądania oględzin przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę oraz okresy gwarancji zgodne z postanowieniami tego 

paragrafu obliczone przy założeniu, że okres gwarancji rozpoczyna swój bieg z dniem 

podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a dla 

robót których wady zostały usunięte w okresie gwarancji oraz dla wbudowanych nowych 

materiałów i urządzeń gwarancja biegnie na nowo od dnia odbioru usunięcia wad.  

10. Zamawiający realizuje uprawnienia z tytułu gwarancji na podstawie postanowień niniejszej 

umowy i wydanego Zamawiającemu Dokumentu Gwarancyjnego. 

11. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji 

jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, który zostanie 

przeprowadzony najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji, 

stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych 

podczas tego przeglądu. 

12. Do upływu  gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości, 

4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca pod 

rygorem uznania, że korespondencja związana z gwarancją lub rękojmią została 

doręczona prawidłowo w przypadku wysłania jej na adres wskazany w umowie.  

 

Podwykonawstwo 

 

§ 7  

1.  Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy 

w zakresie wskazanym w ofercie złożonej w postepowaniu przetargowym.  

Podmioty te wykonywać będą poniżej wskazane części zamówienia (wskazanie podmiotu 

i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):  

……………………………………… (nazwa Wykonawcy, adres, części zamówienia). 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za 

działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie 

traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych 

z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zmawiającemu oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (tego 

podmiotu), określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli 

Zmawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia 

wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, o którym mowa 

w preambule, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Wykaz 
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podmiotów wymienionych w ust. 1 oraz części zamówienia, które wykonają zostanie 

wprowadzony aneksem do niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym, polegał 

będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te będą wykonywać 

następujące części zamówienia: 

……………………………………………(wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą 

wykona ten podmiot). 

5. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub 

rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia. W zakresie powierzenia 

wykonania obowiązków umownych nowemu podwykonawcy– w przypadku zmiany 

podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 3 lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty 

części zamówienia – stosuje się zasady opisane w ust. 3.  

6.   W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 4 lub rezygnacji z wykonywania 

przez te podmioty części zamówienia, Wykonawca wykaże - przedkładając odpowiednie 

dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu 

(postępowania przetargowego), że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają zdolności 

techniczne i/lub zawodowe w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w 

postępowaniu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz podmiotów oraz 

części zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej umowy. 

 

Istotna zmiana okoliczności 

 

§ 8 

 

W razie wystąpienia 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 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

Kary umowne. Odstąpienie od umowy 

 

§ 9 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy – w wysokości 1% wartości brutto umowy, 

o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień 

dostawy do dnia dostawy, 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w §  3  ust. 1, 

c) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w  § 

6 ust. 3 – w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3  ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, 

d) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,3% wartości 

brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od 4-tego dnia 

naprawy lub od dnia dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym do dnia dostarczenia 

urządzenia, 

e) z tytułu niedotrzymania terminu gwarancji, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy – 

w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. W razie stwierdzenia w czasie obioru wad urządzenia, nieprawidłowego montażu lub 

funkcjonowania urządzenia  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 7 

dni na wymianę urządzenia na wolne od wad lub dokonanie prawidłowego montażu i 
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uruchomienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo 

natychmiastowego odstąpienia od umowy, z prawem żądania kary umownej, o której mowa 

w ust. 1 lit. b). Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 7 dni 

roboczych od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

3. W przypadku opóźnienia w dostawie wynoszącego co najmniej 5 dni od terminu ustalonego 

w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie umowy. 

Zamawiającemu przysługuje wówczas również prawo natychmiastowego odstąpienia w 

całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa ust. 1 lit. b). 

Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 7 dni roboczych od 

upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary 

umownej, o której mowa ust. 1 lit. b). Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na 

piśmie w terminie 7 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

odstąpienia. 

5. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej faktury do 

zapłaty za dostarczony towar. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

Zmiana postanowień umowy 

§ 10 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – 

postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

1. zmiany terminu dostawy towaru, o którym mowa w umowie, w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

2. obniżenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku 

obniżenia stawki podatku od towarów i usług; 

3. zastąpienie towaru zaoferowanego na etapie postępowania przetargowego (znak 

postępowania: A.I.271-11/17) - dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, 

towarem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał towar 

będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania 

produkcji dotychczas dostarczanego towaru, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego 

towaru nie ulegnie zwiększeniu. Wówczas Wykonawca może zaproponować inne 

urządzenie spełniające co najmniej wszystkie warunki zamówienia wynikające z 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego 

przez Zamawiającego. Propozycję zmiany Wykonawca kieruje do Zamawiającego w 

formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i 

uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać 

przedłożenia stosownej dokumentacji. 

4. Wszelkie zmiany umowy muszą być korzystne dla Zamawiającego i zgodne z interesem 

publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 1. 

5. Zmiana treści umowy wymaga zgody obydwu Stron umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6poniżej. 

6. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany 

danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych zgodnie z § 5 ust. 5 i 6. Do 

skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili 
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zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na 

dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną. 

 

Zagadnienia końcowe 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

i Prawa Zamówień Publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani 

wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego i bez 

zachowania trybu przewidzianego dla zmiany wierzyciela samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W 

szczególności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających  

z umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem 

umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 

4. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz wszelkie 

informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek poufności 

nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi 

powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub podmiotom trzecim. 

 

Egzemplarze umowy 

 

§ 12 

  

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego 

i jednym dla Wykonawcy. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji 

poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące 

realizacji przedmiotu umowy. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie 

informacje i/lub materiały dotyczące Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny 

być znane publicznie powzięte/otrzymane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem 

lub przy okazji wykonywania umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice 

prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 
 


