
                                                             Załącznik nr 7 do siwz i do umowy z dnia ..........

Umowa (projekt) nr ..................

zawarta  w  Parczewie,  w  dniu  .....................  r.  pomiędzy  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  w  Parczewie  21-200,  ul.  Kościelna  124, 
zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 15873, reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Hordejuka, 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
............................................................................................................., reprezentowaną przez: 
.................................................., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy są:
1) dostawa kardiomonitorów modułowych stacjonarnych wraz z centralą oraz
2) dostawa  aparatu  rtg  wraz  z  instalacją,  uruchomieniem  i  szkoleniem  personelu 

Zamawiającego oraz 
3) dostawa  tomografu  komputerowego,  umożliwiającego  jednoczesną  akwizycję 

szesnastu  submilimetrowych  nie  nakładających  się  warstw,  zgodnego 
z  wymaganiami  określonymi  w  Załączniku  nr  2  do  zadania  nr  2  do  SIWZ (opis 
przedmiotu  zamówienia)  oraz  ofertą  Wykonawcy  z  dnia  ........................,  wraz 
z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu Zamawiającego oraz

4) roboty  budowlane  polegające  na  adaptacji  pomieszczeń  wskazanych  przez 
Zamawiającego, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 7A do umowy pn 
"Warunki  umowne  opracowania  dokumentacji  technicznej  pracowni  tomografii 
komputerowej  oraz wykonania budowlanych robót  adaptacyjnych dostosowujących 
pomieszczenia  do  potrzeb  pracowni  SP  ZOZ  w  Parczewie",  zgodne  z  opisem 
przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ - zadanie Nr 2. 

2.  Wykonawca  oświadcza,  że  sprzęt  objęty  niniejszą  umową  jest  fabrycznie  nowy, 
wyprodukowany  nie  wcześniej  niż  w  2010,  wolny  od  wad,  a  Zamawiający  powyższą 
okoliczność przyjmuje i akceptuje.
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  sprzęt  wchodzący  w  zakres  przedmiotu  umowy  jest 
dopuszczony  do  obrotu  i  używania  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  i  jest 
oznaczony znakiem CE.

§ 2
Obowiązki Wykonawcy

1. Na mocy niniejszej umowy, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) dostarczenie sprzętu, wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1-3 odpowiednim transportem 

i na własny koszt do siedziby Zamawiającego,
b) przeprowadzenie co najmniej dwóch szkoleń personelu (minimum 10 dni roboczych) 

w terminach ustalonych z Zamawiającym w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu 
zamówienia, potwierdzonych protokołem, z wydaniem indywidualnych zaświadczeń 
dla pracowników o odbytych szkoleniach,

c) instalacja sprzętu, podłączenie do mediów zasilających i uruchomienie na swój koszt,
uczestnictwo  w  odbiorze  technicznym  i  przekazanie  sprzętu  w  użytkowanie 
protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli 
stron umowy,

NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2010                                           Strona 1 z 6
www.spzozparczew.pl  19.01.2011r.

http://www.spzozparczew.pl/


d) zapewnienie  w  okresie  gwarancyjnym  obowiązkowych,  bezpłatnych  przeglądów, 
(obejmujących  w  szczególności  koszty  robocizny,  materiałów,  dojazdów) 
wymaganych dla dobrej pracy aparatów, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed 
upływem gwarancji

e) wymiana elementu, podzespołu na nowy w przypadku nieskutecznych co najmniej 
dwóch napraw danego elementu, podzespołu.

2. Do obowiązków wykonawcy należało będzie także:
a) wykonanie ochrony radiologicznej  tj.  wykonanie osłon stałych pomieszczeń wraz 

z  przedłożeniem  dokumentów  programu  bezpieczeństwa  jądrowego  i  ochrony 
radiologicznej,  uzgodnione  z  WSSE  w  Lublinie  w  zakresie  zgodności 
proponowanych  rozwiązań  z  obowiązującymi  przepisami  dla  obiektów  Zakładów 
Opieki  Zdrowotnej  spełniające  warunki  określone  ustawą  z  dnia  7  lipca  1994r. 
Prawo Budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118, ze zm.)  oraz 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r  w sprawie szczególnych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 
180 poz. 1325).

b) wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na montaż tomografu 
komputerowego  i  aparatu  RTG;  niezbędne  prace  adaptacyjno  –  instalacyjne 
powinny  w  szczególności  polegać  na  przebudowie  i  dostosowaniu  pomieszczeń 
sterowni  tomografu  i  aparatu  rtg,  łazienki  pacjenta  oraz  pomieszczenia 
przygotowawczego. Przebudowa i dostosowanie nastąpi w szczególności poprzez 
wymianę drzwi (w tym montaż drzwi przeciwpromiennych), wykonanie podłóg, ścian 
i sufitów oraz instalacji elektrycznych, wodnych i wentylacyjnych oraz klimatyzacji 
dla  TK  według  norm  przewidzianych  dla  tego  typu  pomieszczeń.  Wykonawca 
dokona uzgodnień z WSSE w Lublinie w celu uzyskania postanowienia o spełnieniu 
wymagań fachowych i sanitarnych,

c) zdemontowanie,  wywiezienie  i  utylizacja  urządzeń  RTG  znajdujących  się 
dotychczas  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  przez  Zamawiającego  na 
pracownię  RTG,  oraz  przekazanie  Zamawiającemu  oświadczenia/dokumentu 
o poddaniu utylizacji.

d) protokolarne  przekazanie  pracowni  tomografii  komputerowej  i  aparatu  rtg  po 
zrealizowaniu  zamówienia  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami  i  niezbędnymi 
dokumentami  dotyczącymi  działalności  pracowni  bez  dodatkowych  nakładów  ze 
strony  zamawiającego  włącznie  z  zezwoleniem  na  uruchomienie  i  stosowanie 
aparatu rentgenowskiego i tomografu komputerowego wydane przez WSSE Oddział 
Higieny Radiacyjnej w Lublinie.

3. W  trakcie  prowadzonych  prac  adaptacyjnych  wszelkie  przerwy  w  dostawie  mediów 
(energia elektryczna, woda, c.o.) musza być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone podczas 
wykonywania robót budowlanych Zamawiającemu i osobom trzecim.

5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy 
dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wykonanych robót 
– zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji 
robót i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

§ 3
Cena

1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy 
opisanego w §1 w kwocie brutto: …………… zł (słownie: ............................................. zł).

2. Cena  określona  w  ust.1  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  dostarczeniem, 
montażem,  instalacją  przedmiotu  zamówienia  do  siedziby  Zamawiającego, 
w  szczególności:  wartość  kompletnego  tomografu  komputerowego,  kardiomonitorów 
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modułowych stacjonarnych wraz  z  centralą,  aparatu RTG,  wszelkie  koszty  transportu 
sprzetu do siedziby Zamawiającego, zainstalowanie, uruchomienie, koszty sporządzenia 
niezbędnej  dokumentacji  projektowej,  technicznej,  koszty  prac  adaptacyjnych 
pomieszczeń,  koszty  szkolenia  pracowników  Zamawiającego,  wszelkie  koszty  opłat 
pośrednich, koszty pełnej gwarancji i koszty obowiązkowych przeglądów                        w 
okresie gwarancyjnym, koszty ewentualnej odprawy celnej, cła i podatku VAT.

3. Ceny jednostkowe, określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 10 do 
SIWZ (załącznik  nr  ...do  niniejszej  umowy),  nie  wzrosną  przez  okres  obowiązywania 
umowy.

4. Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie obowiązywania umowy.

§ 4
Płatność

1. Płatność nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie do 30 dni,  licząc 
od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego 
potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w tym prawidłowość działania sprzętu 
wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1-3.

3. Za  datę  zapłaty  faktury  przyjmuje  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego 
Zamawiającego.

4. Ewentualny przelew wierzytelności oraz należności ubocznych rzecz innego podmiotu, 
w  tym  też  zawarcie  umowy  faktoringowej  lub  umowy  poręczenia  może  odbyć  się 
wyłącznie za zgodą organu założycielskiego Zamawiającego.

§ 5
Protokół zdawczo-odbiorczy

1.  Protokół  zdawczo-odbiorczy  strony  sporządzą  po  uruchomieniu  i  stwierdzeniu 
prawidłowości działania przedmiotu dostawy. 
2.  Z  momentem  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  Wykonawca  przekaże 
Zamawiającemu  gwarancje,  instrukcję  oraz  ustali  z  Zamawiającym  terminy  szkoleń 
personelu Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy:

1) instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim;
2) karty gwarancyjne; 
3) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;
4) niezbędną dokumentację techniczną sprzętu;

4. W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zakończenia produkcji sprzętu będącego 
przedmiotem umowy lub jego modyfikacji, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość  zmiany  na  inny  o  takich  samych  bądź  lepszych  parametrach,  po  cenie 
jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie. Zmiana sprzętu może nastąpić 
po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście lub/i przy pomocy podwykonawców.
6.  Wykonawca  zrealizuje  przedmiot  umowy  przy  pomocy  podwykonawców  w  zakresie 
....................................................................................... 

§ 6
Gwarancja

1. Wykonawca udziela .... miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt od daty podpisania 
protokołu zdawczo - odbiorczego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt objęty zakresem umowy jest zgodny ze 
złożoną  ofertą,  zostanie  zamontowany,  zainstalowany  i  przekazany  do  użytkowania 
z  wszystkimi  niezbędnymi  pozwoleniami  na  użytkowanie  bez  z  żadnego  uszczerbku, 
wolny od wad fizycznych i prawnych.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, w okresie gwarancyjnym, obowiązkowych 
bezpłatnych,  przeglądów  wymaganych  dla  dobrej  pracy  przedmiotu  dostawy,  w  tym 
1 przeglądu w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji.  W okresie gwarancyjnym, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  zapewnienia  bezpłatnego  serwisu. 
Serwisowanie  sprzętu  powinno  być  ewidencjonowane  zgodnie  z  książką  serwisową 
producenta.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, 
związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu, podzespołu przedmiotu umowy 
na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części 
zamiennych bez udziału Zamawiającego.

5. Każda  naprawa gwarancyjna powoduje  przedłużenie  okresu  gwarancji  o  czas  trwania 
naprawy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania 
na nowe, aktualne wprowadzane przez producenta sprzętu.

7. Wykonawca  gwarantuje  Zamawiającemu  co  najmniej  10  letni  dostęp  do  części 
zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  jakości na wykonane prace budowlane, 
określone w § 1 ust 1 pkt 2 umowy. Okres gwarancji jakości dla prac budowlanych wynosi 
36 miesięcy i 24 miesięcy dla wyposażenia pracowni w tym urządzeń klimatyzacji, licząc 
od  daty  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego  i  przekazania  do  użytkowania 
przedmiotu zamówienia. 

9. Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  udzielonej  gwarancji  jakości,  Zamawiający  może 
wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac.

10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek powstałych z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.

11. Warunkiem  wykonania  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  jakości  jest  złożenie  przez 
Zamawiającego pisemnej reklamacji

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami § 6 umowy a kartą gwarancyjną dołączoną 
przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.

§ 7
Kary umowne

1.W przypadku, gdy Wykonawca przekroczy, określony w § 10 ust. 1 pkt. 2 i 3, termin odda
nia sprzętu do eksploatacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 
przysługuje  prawo  naliczania  kary  umownej  w  wysokości  0,1  %  wartości  przedmiotu 
umowy brutto (określonej w §3 ust. 1) za każdy dzień zwłoki.

2.W  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy  bądź  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wy
sokości 10 % ceny umowy, określonej w § 3 ust. 1.

3.Za  zwłokę  w  naprawie  sprzętu  w  okresie  gwarancji  poza  terminy  określone  w  §  6 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.

4.Zapłata kary umownej  może nastąpić,  według uznania Zamawiającego,  w tym poprzez 
potrącenie  jej  z  wynagrodzenia  Wykonawcy,  za  uprzednim pisemnym powiadomieniem 
Wykonawcy o tym fakcie.

5.W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie prze
wyższa określoną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupe
łniającego na zasadach ogólnych.

6.Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego, nie powoduje wy
gaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i 
obliczonych zgodnie z regulacją § 7 umowy.

7.Za  każde  naruszenie  obowiązków,  wynikających  z  postanowień  §  8  niniejszej  umowy, 
strona dopuszczająca się naruszenia może zostać obciążona karą umowną w wysokości 
do 5 000,00 zł.
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§ 8
Informacje poufne

1. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” 
oznacza  informację  techniczną,  technologiczną,  organizacyjną  i/lub  handlową 
otrzymaną lub uzyskaną w sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w 
formie pisemnej, ustnej, czy też elektronicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. 
„Informacje poufne” to w szczególności informacje, które strony otrzymały bezpośrednio 
od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej 
strony  lub  osób  trzecich,  nieujawnione  przez  stronę,  której  dotyczą  do  publicznej 
wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg 
osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe dotyczące 
w szczególności pacjentów Zamawiającego czy tez osób u niego zatrudnionych, a które 
zostały powzięte przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotowej umowy. Do ochrony 
danych  osobowych  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze 
zm.) i odpowiednio przepisy niniejszego § 8 umowy.

2. W przypadku wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona 
zobowiązana  do  zachowania  tajemnicy,  zwróci  się  do  drugiej  strony  o  wyjaśnienie 
wątpliwości.

3. W związku z powierzeniem informacji poufnych stronie, dana strona zobowiązana jest 
do zachowania ich poufności  oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu,  co najmniej, 
równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym 
jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach, a wynikającym z profesjonalnego 
charakteru działalności stron.

4. Strony zobowiązują  się korzystać z  wszelkich  informacji  poufnych wyłącznie  w celu 
realizacji  umowy,  nie  ujawniać  ich  osobom trzecim i  nie  upubliczniać  bez  pisemnej 
zgody strony, której informacje poufne dotyczą.

5. Nie  stanowi  uchybienia  obowiązkowi  zachowania  w  tajemnicy  informacji  poufnych, 
ujawnienie  takich  informacji  w  wyniku  zobowiązania  nałożonego  przez  uprawniony 
organ administracji publicznej. Strona, która zobowiązana zostanie przez uprawniony 
organ  do  ujawnienia  informacji  poufnej,  niezwłocznie  zawiadomi  o  tym  stronę 
przeciwną.

6. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 
łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania 
informacji  gwarantowały  zabezpieczenie  informacji  poufnych  przed  dostępem  osób 
trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi.

7. Obowiązek  zachowania  tajemnicy  informacji  poufnych  obciąża  strony  przez  okres 
obowiązywania  umowy  a  także,  przez  okres  3  lat  licząc  od  daty  zakończenia  jej 
obowiązywania. 

§ 9
Osoby kontaktowe

1.Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, ze strony Zamawiające
go, sprawować będzie Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Zdzisław Miszczak.

2.Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie prowadzonych prac będzie ……………......

§ 10
Termin i miejsce realizacji

1. Strony  ustalają  następujące  terminy  dotyczące  realizacji  prac  będących  przedmiotem 
niniejszej umowy:

1) przekazanie  przez  Zamawiającego  pomieszczeń  nastąpi,  nie  później  niż  w  ciągu 
7 dni od zawarcia umowy,
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2) rozpoczęcie  prac  adaptacyjnych  nastąpi,  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  od  dnia 
przekazania pomieszczeń do adaptacji,

3) zakończenie adaptacji pomieszczeń pracowni radiologicznej i przekazanie do użytku 
pracowni wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni rtg 
i tomografu nastąpi nie później niż do dnia 15.11.2011 r.

4) dostawa kardiomonitorów modułowych stacjonarnych wraz z centralą oraz 
instalacją,  uruchomieniem  i  szkoleniem  personelu  Zamawiającego  w  terminie  nie 
później niż do dnia 30 czerwca 2011 r.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba zamawiającego, Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 124.

§ 11
Ubezpieczenia Wykonawcy

1.  Wykonawca zapewni  zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej  na 
cały okres obowiązywania (realizacji) umowy dla celów wykonania niniejszej umowy :

1) kontraktowa - w wysokości ............... zł (minimum na kwotę odpowiadającą 50% 
wartości umowy określonej w § 3 ust. 1)

2) deliktowa - w wysokości ........ zł (minimum 500 000,00zł) 

2.  Umowy  i  polisy  ubezpieczenia  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu 
najpóźniej  w  terminie  podpisania  Umowy.  Umowy ubezpieczenia  powinny  zapewniać 
wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie  polskiej,  w  kwotach  koniecznych  dla 
naprawienia poniesionej szkody.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych oraz powszechnie obowiązujące prze
pisy prawa mające zastosowanie w tym zakresie.

2. W  przypadku  wystąpienia  osób  trzecich  przeciwko  Zamawiającemu  z  roszczeniami 
z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.

3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 
umowy  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili za
warcia umowy (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Wszelkie spory między stronami,  których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe 
w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą przekazane do rozstrzygania do 
Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nie
ważności.

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

Wykonawca: Zamawiający:

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