Załącznik nr 3 do SIWZ
DL-2710/09/2020

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …...................... w Rzeszowie pomiędzy:
Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie z siedzibą: ul. Warzywna 3, 35-310
Rzeszów, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Rzeszowie pod numerem 0000003893, reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa zawarta w wyniku Wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa aparatów USG dla potrzeb WZS w Rzeszowie”, nr post. DL2710/09/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej
dalej w skrócie „Pzp”
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa aparatu USG dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu
Specjalistycznego w Rzeszowie wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pełne korzystanie
z wszelkich możliwości i funkcjonalności tego aparatu.
2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji ………….), nie jest rekondycjonowany,
używany, powystawowy, jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie
z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup jakichkolwiek dodatkowych elementów,
oprogramowania i akcesoriów, a także jest zgodny z normami i przepisami obowiązującymi na
terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
3. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie
Polski w jednostkach służby zdrowia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku
o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Przedmiot umowy oraz obowiązki, które Wykonawca ma zrealizować w ramach niniejszej umowy
szczegółowo określa SIWZ z dnia ……………... oraz: Zestawienie parametrów technicznych –
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. Dostawa obejmuje wniesienie i uruchomienie sprzętu będącego przedmiotem umowy oraz
instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że sprzęt/oprogramowanie stanowiący przedmiot umowy:
a) jest wolny od wad prawnych i nie stanowi zabezpieczenia roszczeń na rzecz osób trzecich,
b) jest wolny od wad fizycznych, kompletny i fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej
niż w ……….,
c) posiada instrukcję obsługi w języku polskim, która zostanie dostarczona Zamawiającemu
w wersji papierowej i elektronicznej w terminie dostawy przedmiotu umowy,
d) spełnia wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020, poz. 186),
e) spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Wykonawca wykona połączenia systemowe pomiędzy poszczególnymi elementami przedmiotu
umowy, które zapewnią integrację i pełną funkcjonalność dostarczonej aparatury medycznej oraz
jej prawidłowe funkcjonowanie.
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8. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć i będzie po jego dostarczeniu natychmiast gotowy do podjęcia działalności
medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
9. W ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia w niej określonego Wykonawca udziela
Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do prawidłowego
i zgodnego z wymogami Zamawiającego korzystania z przedmiotu umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że wszelkie licencje na oprogramowanie, udzielone Zamawiającemu
w ramach niniejszej umowy, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z wymogami
Zamawiającego funkcjonowania przedmiotu umowy, są bezterminowe, nieograniczone terytorialnie
i udzielone zostały bez prawa wypowiedzenia i cofnięcia.
11. W ramach niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem przez
strony protokołu zdawczo – odbiorczego:
a) kompletną dokumentację techniczno-serwisową;
b) karty gwarancyjne;
c) dokumenty dopuszczające sprzęt do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
d) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, świadectwa oceny zgodności i aprobaty techniczne,
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami dot. oceny zgodności;
e) 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,
f) paszporty techniczne i inne dokumenty wymagane prawem i przepisami.
12. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest:
a) do przeprowadzenia na własny koszt
szkoleń dla personelu Zamawiającego
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy;
b) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zestawieniem parametrów techniczno-użytkowych,
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt medyczny/ aparatura medyczna jest fabrycznie
nowy/a, kompletny/a, nieużywany/a i gotowy/a do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych
zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także
zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
14. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany wymogów technicznych
dostarczonego sprzętu/aparatury jak również producenta, jaki wykazał w złożonej ofercie.
15. Wykonawca oświadcza, że w przedmiocie umowy zainstalowane jest wyłącznie legalne
oprogramowanie oraz udziela Zamawiającemu licencji do korzystania z tego oprogramowania
w zakresie niezbędnym do korzystania ze sprzętu zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.
§2
1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na kwotę
__________________zł brutto, słownie _________________________________________,
__________________zł netto, słownie _________________________________________.
2. Wartość przedmiotu umowy jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom z zastrzeżeniem
przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. Obniżenie ceny nie wymaga formy aneksu.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający
dopuszcza przesyłanie faktur VAT pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wzsrzeszow.pl bądź
pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
4. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
6. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.
7. W powyższej kwocie zawarte są wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu
umowy, w szczególności koszty: dostawy urządzeń, transportu, rozładunku, uruchomienia,
przeszkolenia personelu medycznego i technicznego, koszty konserwacji, przeglądów, dojazdów,
napraw gwarancyjnych, należnych opłat podatkowych i celnych, koszty licencji na oprogramowanie,
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a także wszelkie inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia. Koszt
niezbędnych materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych podczas okresowych przeglądów
i napraw gwarancyjnych obciąża Wykonawcę.
8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotówkach.
9. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez obie Strony umowy,
stwierdzający odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
10. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności
przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani rozporządzać nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie, w szczególności wierzytelność nie może być
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki).
Wykonawca nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osoba trzecią
o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej
rodzącej takie same lub podobne skutki.
11. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa powyżej, dalsze przeniesienie
praw przez każdego z nabywców, w tym kolejnych nabywców, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§3
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zrealizuje w całości kompletny i niewadliwy przedmiot umowy,
określony w § 1 w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Datę dostawy oraz wszelkie kwestie związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
będzie uzgadniał po stronie Zamawiającego z: Panem/ią …………………………, tel. …………….,
tel. kom. ………… , e-mail ……………
3. W sprawie realizacji przedmiotu umowy (w tym zgłaszanie wad w ramach rękojmi i gwarancji)
Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym: Pana /ią …………………………, tel.
……………., tel. kom. ………… , e-mail ……………………. .
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnym staraniem, na własny koszt
i ryzyko.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, rozładowania, rozlokowania i uruchomienia
przedmiotu umowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu budynku położonym
przy ul. Warzywnej 3, 35 – 310 Rzeszów.
6. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie dostarczanych elementów
przedmiotu umowy, zabezpieczające je w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje
z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia personelu
medycznego i technicznego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
8. Koszty związane z organizacją szkoleń ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy będą przestrzegać przepisów BHP i ppoż.
10. W przypadku, gdy uzasadnione okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie
jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony termin wykonania
zobowiązań umownych może zostać przedłużony za pisemną zgodą drugiej strony o czas trwania
okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków. Pod pojęciem „siły wyższej” strony rozumieją
okoliczności, których nie były w stanie przewidzieć w chwili podpisania umowy oraz nie miały
wpływu na ich wystąpienie.
11. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana
w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia w/w okoliczności pod rygorem
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
12. Dostarczenie przedmiotu umowy powinno nastąpić w dniach i w godzinach pracy Zamawiającego
(tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną: 7:00 a 15:00). O szczegółowym terminie
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rozpoczęcia dostawy urządzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego przynajmniej na 3 dni
przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy.
13. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za przedmiot umowy, w tym ryzyko utraty,
uszkodzenia do czasu jego uruchomienia w miejscu do tego wyznaczonym przez Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy wszystkie urządzenia/materiały/sprzęt objęte przedmiotem
umowy fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, a także wolne od wad prawnych
i fizycznych, w tym materiałowych oraz konstrukcyjnych.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada wymagane
w Rzeczypospolitej Polskiej atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, że spełnia
wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym
zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych.
3. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni wymagane prawem:
atesty, certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje lub inne dokumenty właściwe dla przedmiotu umowy.
4. Wykonanie kompletnego i niewadliwego przedmiotu umowy, określonego w § 1, będzie podstawą
do spisania protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Po stronie
Zamawiającego protokół będzie podpisywać osoba wskazana w § 3 ust. 2 lub inna osoba
upoważniona przez Zamawiającego. Od dnia, w którym protokół zostanie podpisany Wykonawca
udzieli Zamawiającemu gwarancji w okresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, w czasie której w pełni odpowiada zarówno za jakość techniczną, jak i użytkową
przedmiotu umowy. Oprócz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące, począwszy od dnia
odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Zamawiający może wykorzystać
uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających
z rękojmi.
5. Prawidłowa realizacja (zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, niniejszej
umowie oraz załączniku nr 1) przedmiotu umowy będzie potwierdzona podpisaniem przez
Zamawiającego Protokołu odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień;
a) jeżeli Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy
(w szczególności przypadku niekompletności dostawy lub w przypadku stwierdzenia wad
fabrycznych w dostarczonym przedmiocie dostawy lub powstałych w wyniku instalacji),
podpisany zostanie Protokół odbioru przedmiotu umowy z uwagami. W takim przypadku
Zamawiający przekaże Wykonawcy Protokół odbioru przedmiotu umowy z uwagami
i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie nieprawidłowości,
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu
umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności należności do
czasu prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. Za nieprawidłowości w wykonaniu
przedmiotu umowy Strony uznają m.in.: niekompletność, wady i usterki przedmiotu umowy, brak
przypisanych do poszczególnych elementów przedmiotu dostawy certyfikatów, atestów, kart
gwarancyjnych i innych dokumentów,
c) po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, w tym, według uznania Zamawiającego,
wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu dostawy na nowy, Strony w terminie 5 dni
roboczych od stwierdzenia usunięcia nieprawidłowości podpiszą Protokół odbioru przedmiotu
umowy bez uwag,
d) terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie data podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego nie zawierającego żadnych wzmianek
o wadach, usterkach, błędach lub niezgodnościach.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar,
powódź, zalanie itp.).
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7. Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu
gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy,
z zastrzeżeniem ust 10.
8. Czas naprawy sprzętu w ramach gwarancji wynosi do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
W przypadku braku usunięcia awarii w tym terminie, Wykonawca ma obowiązek zapewnić
Zamawiającemu aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany na pełny
okres trwania tej naprawy, a okres gwarancji zostanie wydłużony o czas trwającej naprawy. Strony
ustalają, że czas naprawy w żadnym przypadku nie może trwać dłużej niż 60 dni, albowiem
w przeciwnym przypadku zostanie nałożona na Wykonawcę kara umowna przewidziana w § 5
umowy.
9. Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad podzespół, który był poddany 3 naprawom
gwarancyjnym, wynikłym nie z winy Zamawiającego.
10. W przypadku naprawy dysków twardych, gdy zajdzie potrzeba ich wymiany uszkodzony dysk twardy
pozostaje w posiadaniu Zamawiającego.
11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego
gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub
zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł
itp.), przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
12. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu wynosi
minimum 10 lat.
13. Zastępcze usunięcie wad w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Zamawiającego
przysługujących z tytułu gwarancji i rękojmi na okres późniejszy, w tym na elementy naprawiane.
14. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanym
terminie zakończenia produkcji oraz dystrybucji akcesoriów i części zamiennych do wersji
i modelu przedmiotu niniejszej umowy, z wyprzedzeniem minimum 1 roku.
15. W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt usunie niezwłocznie wszystkie wady, jak również
w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, dokona wszelkich przeglądów okresowych
i modyfikacji zalecanych przez producenta urządzenia potwierdzone każdorazowo wpisem do
paszportu technicznego urządzenia. Wszelkie koszty (w tym koszty elementów zużywalnych)
związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami,
ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca.
16. Dostawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone
bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.
17. W przypadku nieusunięcia wady w terminie lub niedokonania naprawy lub przeglądu, Zamawiający,
niezależnie od naliczenia kary umownej, może usunąć wadę, dokonać naprawy lub przeglądu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
18. W przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w terminie, Zamawiający może zlecić
wykonywanie usług, które wykonywane są przy wykorzystaniu sprzętu innemu podmiotowi
wykonującemu działalność leczniczą lub wynająć sprzęt zastępczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane naprawy, usługi serwisu i za ewentualne
zniszczenia lub uszkodzenia naprawianego sprzętu.
20. Zapisy dotyczące zapewnienia sprzętu zastępczego stosuje się także w przypadku naprawy
niebędącej naprawą gwarancyjną lub z tytułu rękojmi z zastrzeżeniem, że dotyczą one wyłącznie
okresu na jaki została udzielona gwarancja i/lub rękojmia.
1.

§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 20 % wartości brutto umowy;
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b) za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony
w umowie,
c) w przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych w wysokości 0,2% wartości
brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym dostarczenie sprzętu zastępczego traktowane
jest jako wykonanie naprawy w terminie i za okres jego używania Zamawiającemu nie
przysługuje uprawnienie do naliczania kary, o której mowa w niniejszym punkcie,
d) w przypadku, gdy w trakcie użytkowania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie
może wywiązać się z wymaganych i/lub deklarowanych w ofercie warunków technicznych
i gwarancyjnych - w wysokości 20 % wartości brutto umowy,
e) za niedostarczenie sprzętu zamiennego – w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień
opóźnienia.
Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem 10 dni od dnia
doręczenia wezwania Wykonawcy lub poprzez potrącenie z przysługującej Wykonawcy od
Zamawiającego bieżącej płatności, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Kary umowne są niezależne od siebie i podlegają kumulacji.
Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącenia należnej wymagalnej kary umownej
z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Termin wskazany w § 3 ust. 1 niniejszej umowy jest terminem ostatecznym i nie może ulec
jakiemukolwiek przedłużeniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 9 umowy.
W przypadku gdyby się okazało, że zakupiony przedmiot umowy jest wadliwy i podlega wymianie,
wszystkie koszty i ewentualne następstwa z tego tytułu, obciążają Wykonawcę
Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku
niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności, jeżeli:
a) Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 w terminie 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego,
b) w trakcie dostawy i/lub użytkowania przedmiotu umowy okaże się, że nie posiada on
parametrów wymaganych i/lub deklarowanych w ofercie,
c) Wykonawca uporczywie lub w rażący sposób będzie zaniedbywać wykonanie zobowiązań
umownych i nie będzie reagować na pisemne ostrzeżenia Zamawiającego,
d) dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy nie posiada wszelkich niezbędnych
zezwoleń i zgód właściwych organów, co powoduje, że nie może być używany,
e) Wykonawca nie wykonuje obsługi serwisowej gwarancyjnej, w tym z uwagi na fakt, że nie
może z jakichkolwiek przyczyn dostarczyć elementów zamiennych do przedmiotu umowy,
które muszą być wymienione, a których brak powoduje niemożność korzystania
z przedmiotu umowy w odniesieniu do którejkolwiek z funkcji określonej w instrukcji obsługi,
f) ma miejsce 2 – krotne opóźnienie w reklamacji przedmiotu umowy,
g) doszło do ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
h) doszło do wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
i) udzielona przez Wykonawcę licencja jest kwestionowana z jakichkolwiek powodów przez
jakikolwiek podmiot.
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2.

3.

4.

3.

1.

2.

1.

Z prawa odstąpienia od umowy we wszystkich powyższych przypadkach Zamawiający może
skorzystać w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej
odstąpienie od umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwości odstąpienia od umowy w trybie art. 145 Ustawy Prawo
zamówień publicznych i w tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia o karze umownej
a Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
W razie zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy i niewykonania jej w całości w terminie o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez
wyznaczania dodatkowego terminu i prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
określonej w § 5 ust. 1 lit. a. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać
w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na wykonanie całości przedmiotu umowy,
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy PZP;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy PZP;
3) 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.
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem stron.
§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na nieograniczone korzystanie z zainstalowanego
w przedmiocie umowy oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania,
regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1
do niniejszej umowy, przy czym:
1) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej
wypowiedzenia i cofnięcia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji przedmiotu umowy
przez Zamawiającego,
2) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy,
3) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności
urządzenia,
4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz
osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane
z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia,
5) jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów
lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do
oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny
sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą protokolarnie przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu trwania okresu gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest także do udzielania niezwłocznie telefonicznego i zdalnego wsparcia
technicznego dla pracowników Zamawiającego po uruchomieniu przedmiotu umowy przez okres
trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy przedmiotowego
urządzenia.
§8
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy, za pisemną pod rygorem
nieważności zgodą Zamawiającego, w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach:
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Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
stawki VAT obowiązującej na dzień zawarcia Umowy – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto;
2) termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność
dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła
po zawarciu Umowy - zmiana przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu
Umowy lub na świadczenia Stron;
zmiany dotyczące przedmiotu umowy, w tym w przypadku:
a) niedostępności na rynku sprzętu wskazanego w ofercie, spowodowane zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku sprzętu – dopuszczalne jest dostarczenie sprzętu
o parametrach nie gorszych niż parametry oferowanych sprzętów wykazanych w ofercie,
b) pojawienia się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji sprzętu,
c) pojawienie się nowszej technologii w zakresie przedmiotu umowy pozwalającej na osiągnięcie
lepszej wydajności sprzętu lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
zmiany okresu gwarancyjnego – poprzez jego wydłużenie,
w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres siedziby lub inne
zapisy dotyczące wskazania stron, numer rachunku bankowego,
w pozostałym zakresie, gdy zmiany umowy będą konieczne na skutek wystąpienia w okresie
wykonywania przedmiotu umowy okoliczności nadzwyczajnych, tj. zdarzeń nagłych,
nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie umowy
w całości lub części, którym nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w przypadku poinformowania Zamawiającego
przez Wykonawcę o okolicznościach uzasadniających ich wprowadzenie, pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do
dokonania zmiany.
Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej
zgody.
1)

3)

4)
5)
6)

2.

3.

§9
1. Ewentualne spory dotyczące wykonania umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu
sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ wraz
z późniejszymi wyjaśnieniami i modyfikacjami, oferta Wykonawcy przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli okaże się, że niektóre postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub
nieskuteczne, ważność i skuteczność pozostałych ustaleń nie są przez to naruszone, chyba że
nieważnością lub bezskutecznością dotknięte są istotne postanowienia Umowy lub z jej treści
wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością nie zostałaby ona
zawarta. Postanowienia nieważne lub bezskuteczne zostaną zastąpione takimi ważnymi
i skutecznymi ustaleniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych
i finansowych oraz intencji Stron, będą w najwyższym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych
nieważnością lub bezskutecznością.
4. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw
patentowych lub autorskich dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami
podpisanymi przez strony, pod rygorem nieważności, chyba, że w umowie określono inaczej.
6. Strona, która zmieniła dane kontaktowe (nr. telefonu, adres, nazwa), obowiązana jest do
poinformowania o tym fakcie drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej do 2 dni od dokonania zmiany.
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7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 – Zestawienie parametrów technicznych (złożone przez Wykonawcę)
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