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Załącznik nr 6 do SIWZ Pn-45/17/AR 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
-Projekt Umowy 

  
 

U M O W A  Nr  …………… /2017 

 

zawarta w dniu ............................ 2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

 

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, 

adres : 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 

000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

 

Sławomira Gadomskiego – Zastępcę Dyrektora d/s Zarządzania i Finansów, na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia ........................... 

 

a 

 

……………………………………………………………………….. 

wpisanym do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

............................... pod nr KRS ................, Regon ...................., NIP ....................., o 

kapitale zakładowym ………….. lub ........................ prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą „.................................”,wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej,  NIP ....................., Regon ......................, zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu 

którego działają: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na przegląd pomp  ,  

nr PN-45/17/AR  ( pakiet nr….) na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia okresowych 

przeglądów serwisowych sprzętu medycznego (zwanego dalej „sprzętem”), wymienionego w 

Załączniku oraz w przypadku takiej konieczności wymiany akumulatora dotyczy pakietu  

nr 1. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do 

dalszego używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zaleceniami producenta. 
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3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów nie rzadziej niż co 24 (dwadzieścia 

cztery) miesiące, licząc od ostatniego przeglądu sprzętu. 

4. Dokładne terminy wykonania przeglądów technicznych uzgodnione zostaną bezpośrednio przez 

Wykonawcę i użytkownika sprzętu Zamawiającego, a harmonogram przeglądów dostarczy 

Wykonawca do Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej Zamawiającego w terminie 10 dni 

od daty zawarcia umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o konieczności naprawy lub 

nieprzydatności sprzętu do dalszego używania w formie orzeczenia technicznego. 

6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji z przyczyn 

technicznych, może się zmniejszyć zakres przedmiotowy umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę.   

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac objętych umową zgodnie z aktualną wiedzą 

techniczną, z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego lub w razie 

zaistnienia takiej konieczności, w zakładzie Wykonawcy.  

3. W razie konieczności wykonania przeglądu sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z transportem sprzętu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi narzędziami, 

sprzętem i materiałami. 

5. Wykonawca wykona przeglądy w terminach określonych w harmonogramie o którym mowa w 

§ 1 ust. 4.  

6. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie raport serwisowy w którym należy podać: numer 

seryjny urządzenia, miejsce używania z podaniem kliniki, zakres i datę wykonanej usługi, 

podpisany przez użytkownika sprzętu Zamawiającego. 

7. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca wpisze do paszportu technicznego sprzętu fakt dokonania 

przeglądu i dopuszczenia sprzętu do używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z datą 

kolejnego przeglądu. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wymieniony akumulator, 

obowiązującej 12 (dwanaście) miesięcy od daty jego montażu – dotyczy pakietu  

 nr 1. 

9. W przypadku ujawnienia się wad w okresie trwania gwarancji, Zamawiający 

powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i w porozumieniu z nim wyznaczy termin ich 

usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie wyłącza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

 

§ 3 

1. Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wynosi łącznie 

................................. PLN ................................ brutto, w tym kwota wynagrodzenia 
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netto ............................ PLN (..........................) oraz podatek VAT w obowiązującej 

wysokości 23%. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, a w szczególności: 

-   koszt wykonania przeglądu  sprzętu w okresie obowiązywania umowy, 

-   koszt wymiany akumulatora ( dot. pakietu nr 1), 

-    koszt materiałów, narzędzi i urządzeń pomiarowych, niezbędnych do wykonania niniejszej 

umowy, 

-      koszt wydania orzeczenia technicznego, 

- koszt dojazdu serwisu, 

- koszt transportu sprzętu. 

3. W przypadku zmian, w okresie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o 

którym mowa w &3 ust. 1 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom. 

4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 

3, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek 

podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania umowy oraz propozycje 

nowego wynagrodzenia, z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w 

zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie 

następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

5. Wynagrodzenie za wykonaną usługę przeglądu płatne będzie na rachunek bankowy 

wskazany w fakturze, przelewem każdorazowo po wykonaniu rocznego przeglądu 

technicznego, w terminie ................( min. 60 dni ) od daty dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego kompletu dokumentów tj. prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

oryginalnym raportem serwisowym. 

       Do podpisywania faktur Zamawiający upoważnia Kierownika Działu Gospodarki 

Aparaturowej. 

6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. W przypadku nie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego sprzętu  

w terminach uzgodnionych w harmonogramie o którym mowa w § 1 ust.4 niniejszej umowy, 

Wykonawcy przysługuje prawo obciążenia Zamawiającego kosztami dojazdu serwisu według 

obowiązującego cennika Wykonawcy. 

§ 4 

1. Umowa zawarta została na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do 

wykorzystania kwoty określonej w umowie. 
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2. Do nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego wyznaczeni są pracownicy Działu 

Gospodarki Aparaturowej tel.: 22 546 25 97, natomiast ze strony Wykonawcy -               

................................................................................  tel.:  

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

3. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przeglądu określonego w 

harmonogramie, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 

0,2% wartości brutto łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania w 

przeglądów terminach ustalonych w harmonogramie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 

wyznaczeniu 14 dniowego terminu do usunięcia nieprawidłowości.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

brutto od niezrealizowanej części łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1. 

6. Zamawiający może potrącać wymagalne niniejszą umową kary umowne z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na podstawie niniejszej umowy. 

7.  W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem 

umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przed terminem określonym w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za prace dotychczas wykonane.  

 

§ 5 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 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, w tym do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

3. Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem 

niniejszej umowy stanowić będą informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które 

są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów.  

4.Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej 

bez zgody Zamawiającego.  

5.W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 3 i ust. 4, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek 

ujawnienia informacji poufnej. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 

211 j.t.). 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz urządzeń objętych umową. 

         

Wykonawca                                                                 Zamawiający 


