
Załącznik nr 7 do SIWZ nr PN-77/15/MJ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  i  uruchomienie  przez  Wykonawcę  na  rzecz 
Zamawiającego  ………………………..,  zwanego  dalej  „  aparaturą”.  Przedmiot  umowy  jest 
tożsamy  z  wymaganiami  określonymi  w  ofercie  Wykonawcy,  która  stanowi  załącznik  do 
niniejszej umowy. 
2. Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi: 

a) sprzedaż,  dostawa  i  uruchomienie  aparatury  w  Centrum  Onkologii  -  Instytucie  w 
Warszawie.

b) Wykonywanie w okresie gwarancji nieodpłatnych przeglądów i konserwacji aparatury 
zgodnie z zaleceniami producenta : 

• Wykonawca  ustali  terminy  przeglądów  i  konserwacji  z  Użytkownikiem,  
a  harmonogram  dostarczy  do  Kierownika  Działu  Gospodarki  Aparaturowej 
Zamawiającego, w terminie 2 tygodni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy;

• Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany 
do czasu przestoju sprzętu;

• Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem 
odpowiada Wykonawca,  pod warunkiem udostępnienia  przez  Zamawiającego 
przedmiotu umowy w ustalonym harmonogramem terminie.

• Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

• Po  przeglądzie  Wykonawca  wystawi  certyfikat  dopuszczający  sprzęt  do 
eksploatacji klinicznej i dokona wpisu do Paszportu aparatu.

3. Wykonawca gwarantuje szkolenia instruktażowe pracowników komórki Zamawiającego, w 
miejscu  uruchomienia  aparatury,  w  zakresie  używania  aparatury  stanowiącej  przedmiot 
umowy.  Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy szkolenia pracowników 
Zamawiającego.  Szkoleniem objęci  będą  lekarze,  pielęgniarki  oraz  personel  techniczny  w 
zakresie aplikacji  i  obsługi aparatury. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną 
zaświadczeniem podpisanym przez uczestników szkolenia i ich organizatora. 
4. Wykonawca  zapewnia,  że  aparatura  stanowiąca  przedmiot  umowy,  została 
wyprodukowana niewcześniej niż w 2015 roku, stanowi jego własność, jest fabrycznie nowa, 
wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.
5. Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu 
umowy, podpisanym po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

§ 2
CENA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony  uzgadniają  łączną  wartość  umowy  na  kwotę  ………………  PLN  brutto  (słownie: 
……………… PLN).
W tym: wartość netto …………….. PLN i podatek od towarów i usług VAT ……………. PLN.
Jednostkowe ceny aparatury określa załącznik do umowy.
2. Wartość,  o  której  mowa  w   ust.  1 obejmuje  wszystkie  koszty  Wykonawcy,  a  w 
szczególności:
- cenę aparatury,
- koszty dostawy, w tym załadunku i rozładunku,
- koszty  ubezpieczenia  aparatury  w  Polsce  i  poza  jej  granicami,  do  czasu  przekazania 
Zamawiającemu,
- koszty instalacji w miejscu dostawy,
- koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego,
- cenę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,
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- koszty  przeglądów  i  konserwacji aparatury w okresie gwarancji,
- koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług,
- inne opłaty, np.: opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej itp.

3. Wartość  umowy może  ulec  zmianie  w przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  w zakresie 
odpowiadającym tej zmianie. 

§ 3
DOSTAWA

1.  Aparatura  określona  w  §  1  ust.  1  dostarczana  zostanie  przez  Wykonawcę  do  siedziby 
Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy 

3.  Odbiór  aparatury  następuje  u  Zamawiającego,  Wykonawcę  reprezentuje  przy  odbiorze 
upoważniona osoba, a Zamawiającego upoważniony pracownik.

4. Dowodem dostawy aparatury jest dokument potwierdzający rodzaj i ilość aparatury.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawieniu faktury podać numer umowy, na podstawie 

której dostawa została wykonana.

§ 4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata za dostarczoną aparaturę nastąpi przelewem w ciągu …… dni od daty podpisania 
protokołu odbioru i otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej 
fakturze.
2. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W  przypadku  nieterminowej  płatności  Wykonawca  może  zażądać  zapłaty  odsetek 
ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

§ 5
GWARANCJA

1.  Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonej aparatury i  zapewnia, że aparatura 
stanowiąca  przedmiot  umowy  jest  nowa,  posiada  wymagane  certyfikaty,  została 
wprowadzona do obrotu i do używania i uruchomiona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876).

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparaturą następujące dokumenty:
a) kartę gwarancyjną w języku polskim,
b) instrukcję obsługi w języku polskim,
c) instrukcję  konserwacji,  mycia,  sterylizacji  poszczególnych  elementów oferowanej 
konfiguracji w języku polskim,
d) paszport aparatury,
e) wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych na terenie Polski,
f) listę dostawców części zamiennych.

3. Wykonawca  gwarantuje  dostępność  części  zamiennych  przez  okres  8 (osiem) lat  od 
podpisania  umowy.
4. Wykonawca udziela  pełnej  gwarancji  na  dostarczony  przedmiot  umowy  na  okres  ….. 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §1 ust.5.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, 
jakie  wystąpią  w działaniu  aparatury,  których przyczyną są  wady tkwiące  w dostarczonej 
aparaturze.
6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  usterek  i  wad  aparatury  w  terminie  3  dni 
roboczych od czasu ich zgłoszenia, z wyjątkiem niedziel i świąt, a w przypadku konieczności 
sprowadzenia  części  zamiennych  z  zagranicy  w  terminie  do  7  dni  roboczych od  daty 
zgłoszenia.
7. Po  wykonaniu  każdej  naprawy  w  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
wystawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie aparatury do eksploatacji klinicznej.
8. W przypadku przekroczenia czasu naprawy aparatury Wykonawca zobowiązany jest  do 
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust.  2 niniejszej umowy. Dostarczenie przez 
Wykonawcę na własny koszt sprzętu zastępczego w terminie określonym w ust. 6 spowoduje 
zaniechanie naliczania kar umownych.
9. Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej będzie wpis do paszportu aparatury i 
karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
10.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego 
działania aparatury.
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11.W  przypadku  odrzucenia  reklamacji przez  Wykonawcę,  Zamawiający  może  złożyć 
wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez wybranego przez siebie eksperta.
12. Jeżeli  reklamacja  Zamawiającego  w  ocenie  eksperta  uznana  będzie  za  uzasadnioną, 
Wykonawca  zwróci  Zamawiającemu  koszty  związane  z  przeprowadzeniem  ekspertyzy   i 
bezpłatnie usunie awarię lub wymieni aparaturę na nową.
13.O  każdym  wypadku  wadliwej  pracy  aparatury  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę 
niezwłocznie za pośrednictwem faksu na nr …….. lub bezpośrednio inżyniera serwisu ……………… 
lub e-mail: …………………..
14. Do zgłaszania Wykonawcy wadliwej pracy aparatury Zamawiający upoważnia  Kierownika 
Działu Gospodarki Aparaturowej lub pracownika wyznaczonego przez Kierownika;

15.   W okresie  gwarancji  w  przypadku  trzykrotnej  uzasadnionej  reklamacji  tej  samej  części 
aparatury, Wykonawca wymieni tę cześć na nową, a w przypadku ogółem 5 uzasadnionych 
reklamacji Wykonawca wymieni aparaturę na nową.

§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1) Gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy więcej niż 30 dni roboczych 

w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.1.
2) Złożenia wniosku o upadłość firmy Wykonawcy
3) Wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy
4) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili  zawierania umowy 
(art. 145 ustawy Pzp).

2. Odstąpienie  od umowy, o którym mowa w ust.  1 pod rygorem nieważności  powinno być 
dokonane w formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) 
dni  od  dnia  powzięcia  przez  Zamawiającego  wiadomości  o  okoliczności  uprawniającej  do 
odstąpienia od umowy.

3. W  przypadku  odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zawinionych  przez 
Wykonawcę, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości 
umowy brutto, niezależnie od kar, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2.

§ 7
KARY UMOWNE

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w terminie określonym w 
§ 3, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,2% wartości 
brutto części sprzętu dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia. 
2. Kara w wysokości  0,2 % wartości  brutto części  sprzętu wymienionego, naprawionego z 
opóźnieniem,  przysługuje  Zamawiającemu  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  przypadku 
nieusunięcia  wad  i  usterek  w  terminie  określonym  w  §  5  ust.  6.  Dostarczenie  przez 
Wykonawcę  na  własny  koszt  sprzętu  zastępczego  w  terminie  określonym  w  §5  ust.  6 
spowoduje zaniechanie naliczania kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy zastrzeżone kary umowne. 
4. W  przypadku  odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada 
Wykonawca, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości 
umowy brutto, niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 8
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SIŁY WYŻSZEJ

1.  W  przypadku,  gdy  okoliczności  „siły  wyższej”  uniemożliwiają  wykonanie  jakichkolwiek  ze 
zobowiązań  umownych  którejkolwiek  ze  stron  umowy,  określony  termin  wykonania 
zobowiązań  umownych  będzie  opóźniony  na  czas  trwania  okoliczności  „siły  wyższej”  oraz 
odpowiednio o czas trwania jej skutków.

2. Jako  okoliczności  siły  wyższej  rozumie  się  wydarzenia  i  okoliczności  nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne i niezależne od stron umowy. 

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 
umownych  w  związku  z  okolicznościami  „siły  wyższej”  winna  o  tym  poinformować  drugą 
stronę w formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”.
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4. Gdy  okoliczności  „siły  wyższej”, uniemożliwiają  jednej  ze  stron  umowy 
wywiązanie  się  
z  zobowiązań  umownych  przez  okres  dłuższy  niż  3  (trzy)  miesiące,  strony  umowy mogą 
rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej 
wykonanie i końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez strony umowy.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o wyrobach medycznych.

2.  W  przypadku  wystąpienia  osób  trzecich  przeciwko  Zamawiającemu z  roszczeniami,  
z  tytułu  prawa  własności,  praw  patentowych  lub  autorskich  do  przedmiotu  umowy, 
odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3. Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku i przy okazji 
zawarcia  niniejszej  umowy  oraz  jej  wykonywania  stanowić  będą  informacje  poufne 
Zamawiającego,  z  wyjątkiem  informacji,  które  są  informacjami  jawnymi  z  mocy 
obowiązujących przepisów. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nieujawniania  takich  informacji  poufnych  jakiejkolwiek 
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

5. W przypadku  ujawnienia  takiej  informacji  poufnej  wbrew postanowieniom ust.  3  i  ust.  4 
niniejszego  paragrafu,  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  odszkodowawczą  za  szkodę 
wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.

6. Wszelkie spory między stronami, wynikłe z realizacji  niniejszej umowy, których Strony nie 
rozstrzygną  polubownie  w  drodze  wzajemnych  negocjacji,  będą  rozstrzygane  przez  sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.

8. Wykonawca  nie  może  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody Zamawiającego  przenieść  na  osoby 
trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności na podstawie 
umowy  przelewu  wierzytelności,  umowy  poręczenia,  umowy  zastawu  ani  żadnej  innej 
podobnej  umowy,  wskutek  której  dochodzi  do  przeniesienia  kwoty  wierzytelności, 
przysługującej Wykonawcy na osobę trzecią.

9. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 8 niniejszego paragrafu jest nieważna.
10.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY
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