
Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt umowy

U M O W A nr ………………… („Umowa”) 

zawarta w dniu __.__.2015 r. w Lublinie pomiędzy:

1. Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego,  Samodzielny  Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowick a 2, 20-442 Lublin, wpisany
do rejestru stowarzyszeń,  innych organizacji  społecznych i zawodowych, fundacji  oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000004020, NIP: 9462160056, REGON: 431019046

reprezentowany przez:

Edwarda Lewczuka – Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM,

a

2. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....

reprezentowany przez:
1. …………………
2. …………………

zwanym dalej WYKONAWC Ą ,

Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie „Stronami” a każdy z nich z osobna „Stroną”.

Zakup  tomografu  komputerowego  współfinansowany  jest ze  środków  Samorządu
Województwa Lubelskiego.

W rezultacie wyboru  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne w trybie  przetargu
nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o
następującej treści:
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ROZDZIAŁ I - Przedmiot Umowy

§ 1.1

1. Przedmiotem umowy jest:

1) dostawa,  montaż  i  uruchomienie  w  siedzibie  Zamawiającego  fabrycznie  nowego
tomografu  komputerowego  rok  produkcji  2015  o  parametrach  techniczno-
funkcjonalnych, określonych szczegółowo w SIWZ oraz w Załączniku Nr 2A do SIWZ –
PARAMETRY  TECHNICZNE  (zwanego  w  dalszej  części  umowy  „urządzeniem
medycznym”);

2) demontaż i odkupienie od Zamawiającego  posiadanego przez Zamawiającego tomografu
komputerowego;

3) przygotowanie  pomieszczenia  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.
Kaczyńskiego  SPZOZ  (Pracownia  TK)  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego
zainstalowania,  uruchomienia  oraz  zapewnienia  ciągłości  pracy  nowego  urządzenia
medycznego  (dalej  jako  „prace  adaptacyjne”).  Przez  przygotowanie  pomieszczenia
Zamawiający  rozumie  m.in.  zapewnienie  właściwej  temperatury  powietrza  dla  pracy
personelu oraz prawidłowej pracy urządzenia medycznego, położenie nowej wykładziny
podłogowej, zamontowanie nowych rolet okiennych. Wszystkie prace i koszty związane
z przygotowaniem pomieszczenia do instalacji  urządzenia medycznego leżą po stronie
Wykonawcy;

4) montaż  tomografu  komputerowego  w  przygotowanym  pomieszczeniu  w  Zakładzie
Diagnostyki Radiologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego
SPZOZ w Lublinie, ul. Abramowicka 2, jego uruchomienie oraz wykonanie co najmniej
testów:

a) odbiorczych/akceptacyjnych,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia
18.02.2011r.  (Dz.U.  z  2013  poz.  1015  z  późn.  zm.)  w  sprawie  warunków
bezpiecznego  stosowania  promieniowania  jonizującego  dla  wszystkich  rodzajów
ekspozycji medycznych,

b) bezpieczeństwa,

c) jakości obrazowania.

5) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, w szczególności:

a) Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym (na etapie realizacji zamówienia)
program szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego. Wykonawca
zapewni szkolenie operatorów urządzenia w  liczbie wskazanej przez Zamawiającego
w  (lekarze  radiolodzy,  pielęgniarki,  fizycy  medyczni,  technicy  elektroradiologii),
zakresie co najmniej:

aa) bezpieczeństwa pracy przy urządzeniu wytwarzającym pole elektromagnetyczne,
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bb)  obsługi  technicznej  tomografu  komputerowego  (stosowanie  i  dobór  aplikacji
klinicznych),

cc) wykonywania testów jakości obrazowania,

dd) obsługi stacji opisowych i oprogramowania,

b) Wykonawca zapewni szkolenie pracowników zaplecza technicznego Zamawiającego
w zakresie niezbędnym do pełnienia nadzoru nad współpracą sieci informatycznej i
instalacji zasilających tomograf komputerowy,

c) przeprowadzone  szkolenia  potwierdzone  zostaną  protokołami  oraz  imiennym
certyfikatem/zaświadczeniem dla każdej osoby przeszkolonej,

d)  na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zapewni nieodpłatnie dodatkowe szkolenia
lub wsparcie konsultanta szkolącego związane z eksploatacją urządzeń. 

6) dostawa  oprogramowania  PACS  i  RIS,  wykonanie  połączenia  informatycznego
urządzenia  medycznego   wraz  z  integracją  (zapewnieniem  kompatybilności)  z
posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem rezonansu magnetycznego (PACS
firmy CGM Polska, RIS firmy CLININET) oraz tomografu (PACS i RIS) oraz integracja
z posiadanym systemem Hipokrates firmy Asseco. 

2. Urządzenie  medyczne  jest  fabrycznie  nowe,  wyprodukowane w 2015 r.,  nieużywane,
wolne  od  wad  fizycznych  i  prawnych,  kompletne,  gotowe  do  używania  po  jego
zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także zgodne z ofertą
Wykonawcy  z  dnia  …………. oraz  posiada  parametry  techniczno-funkcjonalne,
określone szczegółowo w SIWZ oraz w załączniku do oferty nr 1 (Tabela wymogów
techniczno-eksploatacyjnych/oferowane parametry techniczne).

3. W  związku  z  dostawą  oprogramowania,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  6  powyżej
Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  niewyłącznej  licencji  na  czas  nieokreślony,  na
terytorium Polski, na wszystkich, niezbędnych polach eksploatacji określonych w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90,
poz.  631  z  późn.  zm.)  do  celów  związanych  z  działalnością  prowadzoną  przez
Zamawiającego  (Zamawiający  ma  prawo  dysponować  licencją  w  celu  wykonywania
czynności związanych z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub
naprawą  urządzenia)  oraz oświadcza,  że udzielenie tej  licencji  nie narusza praw osób
trzecich,  jak  również,  że  oprogramowanie  jest  wolne  od  wad  prawnych.  Licencja
uprawnia do korzystania z oprogramowania przez Zamawiającego. 

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej jest nieodwołalna. Wykonawca nie może jej
wypowiedzieć w okresie eksploatacji urządzenia medycznego. Licencja jest udzielana bez
konieczności  ponoszenia  dodatkowych  opłat,  w  ramach  wynagrodzenia  za  dostawę
urządzenia medycznego. Licencja jest przenoszona na Zamawiającego z przeniesieniem
prawa własności urządzenia medycznego.

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w szczególności  zgodnie  z  Ustawą  o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz.679 z późn.
zm.).
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6. Dostarczony  przedmiot  zamówienia  posiada  znak  CE  na  potwierdzenie,  że  spełnia
wszystkie  stosowne wymagania  prawne obowiązujące w UE tj.  wymagania dotyczące
bezpieczeństwa,  ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.  Jeżeli  ocena zgodności
była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE będzie
umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

7. Urządzenie  medyczne  oraz  jego  elementy  oznakowane  są  przez  producentów  w taki
sposób, że możliwa jest identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

8. Wykonawca  oświadcza,  że urządzenie  medyczne  nie  jest  przedmiotem jakichkolwiek
ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie
jest  przedmiotem  jakichkolwiek  postępowań  sądowych,  administracyjnych,  czy  też
sądowo-administracyjnych,  których konsekwencją  jest (mogłoby być)  ograniczenie czy
też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.

9. Przed  dostawą  do  siedziby  Zamawiającego  urządzenia  medycznego,  Wykonawca  jest
zobowiązany do zainstalowania oprogramowań oraz wszelkich wymaganych sterowników
programowych, a następnie do sprawdzenia poprawności ich pracy.

10. Oprócz  zainstalowania  oprogramowania  i  właściwego  oznaczenia  tomografu
oznaczeniami  licencyjnymi,  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  nośniki
oprogramowania  (płyty  instalacyjne)  i  umowy  licencyjne  oraz  całość  dokumentacji
przekazywanej przez producenta.

§ 1.2 

1. Wykonawca  zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z treścią
niniejszej  umowy,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  złożoną  przez
Wykonawcę  ofertą  przetargową.  Wykonawca  oświadcza,  iż  znane  mu  są  wszystkie
warunki wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  niniejszej  umowy w  oparciu  o
wszystkie obowiązujące przepisy prawa wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia
w szczególności:  przepisy Kodeksu  cywilnego,  Prawa  budowlanego,  Prawa zamówień
publicznych, przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o prawie atomowym (t.j. Dz.U. z
2012 r., poz. 264 z późn. zm.), przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn zm.), przepisy Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego  działalność
leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739), przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21
sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami
radiologicznymi (Dz.U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325).

3. Wykonawca  oświadcza,  iż  zrealizuje  przedmiot  niniejszej  umowy  z  najwyższą
starannością, według najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami
Zamawiającego.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  spełnia  wszelkie  określone  odrębnymi  przepisami  prawa
warunki  niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz ma wystarczające
doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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5. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiedni  potencjał  niezbędny  do  realizacji
przedmiotu  niniejszej  umowy,  w  szczególności  w  zakresie  osób  uprawnionych  do
instalacji,  szkolenia i  prowadzenia serwisu sprzętu,  jak również  w zakresie dostępu do
wszystkich  części  zamiennych  i  materiałów  eksploatacyjnych  dla  tomografu
komputerowego przez okres co najmniej 10 lat, a także przez okres co najmniej 7 lat dla
pozostałych urządzeń  i  stanowisk pracy wchodzących w skład urządzenia medycznego.
Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim, liczone są od daty podpisania protokołu
zdawczo - odbiorczego dostawy i  montażu, o którym mowa w § 2.2 ust.  3 niniejszej
umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją przyczyny, dla których mogłoby zostać wszczęte
wobec niego postępowanie układowe, upadłościowe albo likwidacyjne.

§ 1.3

1. Wykonawca  zobowiązany jest  dostarczyć  urządzenie medyczne wraz  z  wymienionymi
poniżej dokumentami:
a) zezwolenia  i  uzgodnienia  właściwych  urzędów  i  instytucji,  protokoły  pomiarów,

wyniki  testów  wymagane  i  konieczne  do  prawidłowego  uruchomienia  i
funkcjonowania tomografu,

b) wykaz  prac,  które  należy  wykonać  w  trakcie  obowiązkowych  –  zalecanych
przeglądów technicznych w czasie trwania eksploatacji przedmiotu umowy,

c) karty gwarancyjne,
d) dokumentacje  i  licencje  dotyczące  oprogramowania  związanego  z  przedmiotem

umowy,
e) instrukcje obsługi wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta do

wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze), 
f) niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,
g) instrukcję BHP,
h) harmonogram obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,
i) wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,
j) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu, 
k) paszporty techniczne urządzeń,
l) inne materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.

2. Wszystkie wymienione w ust. 1 powyżej dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu
przez Wykonawcę w języku polskim.

ROZDZIAŁ II –Termin i warunki dostawy i monta żu sprzętu

§ 2.1

1. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego
protokolarnie  te  pomieszczenia  Szpitala,  w  których  montowane  będzie  urządzenie
medyczne. 

2. Przed  przystąpieniem  do  adaptacji  pomieszczenia  Wykonawca  dokona demontażu
dotychczas używanego przez Zamawiającego tomografu.
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3. Adaptacja  pomieszczenia  pracowni  tomografii  komputerowej  dla  potrzeb  instalacji,
uruchomienia i prawidłowego działania sprzętu a także dostawa, montaż i uruchomienie
urządzenia medycznego nastąpią w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r. 

4. W  przypadku,  kiedy  do  rozpoczęcia  prac  adaptacyjnych  niezbędne  będzie  uzyskanie
pozwolenia na budowę, czas wykonania zamówienia zostanie wydłużony o czas niezbędny
do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę o ilość dni liczonych od dnia złożenia
wniosku do dnia uzyskania prawomocnej decyzji.

5. Dostawa  urządzenia  medycznego  do  siedziby  Zamawiającego  realizowana  będzie
transportem Wykonawcy, na jego koszt.

6. Dostawa urządzenia medycznego realizowana będzie odpowiednim środkiem transportu,
gwarantującym  zachowanie  właściwej  jakości  oraz  warunków  dla  przewożonego
urządzenia medycznego.

7. Wykonawca  ponosi  ryzyko  przypadkowego  uszkodzenia lub  utraty  dostarczanego
urządzenia medycznego w transporcie.

§ 2.2

1. Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu,  w  formie  pisemnej  co  najmniej  na  2  dni  przed
planowaną  dostawą  urządzenia  medycznego,  gotowość  do  przekazania  przedmiotu
niniejszej umowy.

2. Odbiór  przedmiotu  niniejszej  umowy  odbędzie  się  w  Lublinie  w  siedzibie
Zamawiającego przy ulicy Abramowickiej 2, w miejscu i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

3. Odbiór  przedmiotu  niniejszej  umowy  odbywać  się  będzie  na  podstawie  protokołu
zdawczo-odbiorczego dostawy i  montażu w obecności  upoważnionych przedstawicieli
stron  i  polegać  będzie  na  sprawdzeniu  jakości  wykonanych  prac  adaptacyjnych,
sprawdzeniu kompletności i uruchomieniu dostarczonego urządzenia medycznego celem
stwierdzenia:
a) prawidłowości  wykonania  prac  adaptacyjnych  oraz  ich  zgodności  z  opisem  i

dokumentacją projektową,
b) zawartości  asortymentowej  dostawy  oraz  jej  zgodności  z  opisem  przedmiotu

zamówienia,
c) sprawności technicznej poszczególnych elementów urządzenia medycznego
d) zgodności   numerów  umieszczonych   na  obudowach  dostarczonego urządzenia

medycznego  z zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych tego urządzenia
medycznego.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odmowy  odbioru  całości  lub  części  przedmiotu
niniejszej  umowy,  jeżeli  w  pracach  adaptacyjnych  wystąpią  wady  lub  usterki  lub
dostarczone urządzenie  medyczne będzie niekompletne,  posiadać  będzie jakiekolwiek
wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub nie będzie odpowiadało treści  oferty
złożonej  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim
przypadku Zamawiający wskaże w protokole zdawczo-odbiorczym dostawy i montażu
przyczyny  odmowy  odbioru  całości  lub  części  urządzenia  medycznego  oraz  według
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własnego wyboru - może wyznaczyć  Wykonawcy nowy termin wykonania całości lub
części  przedmiotu zamówienia lub powierzyć  jego wykonanie w całości lub w części
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAŁ III – Warunki wykonania prac adaptacyjnych

§ 3

1. Prace adaptacyjne będą  realizowane na czynnym obiekcie znajdującym się  na terenie
Szpitala. Wszelkie prace adaptacyjne winny być prowadzone w sposób uwzględniający
konieczność  zachowania  ciągłości  pracy  Szpitala,  w  tym  w  szczególności  w  cenie
ofertowej  Wykonawca uwzględnił  wszelkie roboty tymczasowe gwarantujące ciągłość
pracy Szpitala (np. przegrody szczelne, osłony, utrzymanie czystości oraz przestrzeganie
warunków przebywania na terenie czynnego obiektu szpitalnego, itp.).

2. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  pomieszczeniami  pracowni  tomografii
komputerowej, z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją prac
adaptacyjnych, z dokumentacją projektową, którą uznaje za kompletną z punktu widzenia
celu, jakiemu ma służyć i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do
wykonania przedmiotu prac adaptacyjnych, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności
realizacji  przedmiotu niniejszej  umowy i  że nie będzie rościł  w przyszłości  żadnych
pretensji  z  tego  tytułu  wobec  Zamawiającego  oraz,  że  zdobył  wszelkie  informacje
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Prace  adaptacyjne  obejmą  wszelkie  prace  potrzebne  do  wypełnienia  wymagań
Zamawiającego wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. W  przypadku  jakichkolwiek  niezgodności  lub  wątpliwości  dotyczących  interpretacji
dokumentacji  technicznej  Wykonawca  powiadomi  niezwłocznie  na  piśmie
Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  adaptację  pomieszczeń  pracowni  tomografii
komputerowej pod instalację urządzenia medycznego zapewniając wszystkie parametry
budowlane, technologiczne, higieny radiacyjnej i sanitarno-epidemiologiczne niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania urządzenia medycznego i  wykonywania badań  oraz
zabiegów.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  w  ramach  wynagrodzenia  określonego  w  §  5  ust.  1
niniejszej  umowy  wyposażyć  pracownię  tomografii  komputerowej  wraz  z
pomieszczeniami  towarzyszącymi  we  właściwy  układ  chłodzenia  według  wymagań
producenta urządzenia medycznego.

7. W przypadku konieczności wykonania prac, które wymagają  uzyskania pozwolenia na
budowę lub wymagają dokonania zgłoszenia właściwym organom Wykonawca na swój
koszt uzyska wszelkie wymagane zgody właściwych organów.

8. Zamawiający ponosi koszty związane ze zużyciem wody i energii w trakcie realizacji
prac adaptacyjnych. Wszystkie prace adaptacyjne muszą być prowadzone pod nadzorem
Działu Technicznego Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ IV – Podwykonawcy 

§ 4

1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  realizacji  przedmiotu
zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem kluczowych części zamówienia związanych
z dostawą urządzenia medycznego tzn. tomografu komputerowego. 

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie jest skuteczne w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w
art.  26  ust.  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W  sytuacji  powierzenia  wykonania  przedmiotu  zamówienia  podwykonawcom
Wykonawca  wskaże  Zamawiającemu  części  zamówienia,  których  wykonanie
Wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  a  także  poda  Zamawiającemu
nazwy  podwykonawców,  na  których  zasoby  Wykonawca  powołuje  się  na  zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

4. W  przypadku  zmiany  lub  rezygnacji  z  podwykonawcy, na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest
obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Rozdział V- Wynagrodzenie

§ 5

1. Strony  ustalają,  że obowiązującą  ich  formą  wynagrodzenia,  zgodnie  ze  Specyfikacją
Istotnych  Warunków Zamówienia  oraz  wybraną  w trybie  przetargu  nieograniczonego
ofertą  Wykonawcy,  będzie  wynagrodzenie  w  kwocie  netto  ............................  zł
(słownie:  .........................................................),  brutto  ....................................  zł
(słownie:  .........................................................  złotych.  Wynagrodzenie  brutto  obejmuje
podatek  VAT  według  stawki  ….%  obowiązującej  na  dzień  podpisania  Umowy,  w
wysokości  ……………..  zł.  W  przypadku  zmian  stawki  podatku  VAT wartość
wynagrodzenia zostanie obliczona na dzień powstania obowiązku podatkowego zgodnie
z obowiązującą stawką podatku VAT. 

2. Wartość prac, których konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót
(chociażby przy zawarciu umowy nie można było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów)
wliczona jest w wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu i nie wpływa na
jego wysokość. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy,  o którym mowa w ust.  1  powyżej,  obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, tj. w szczególności koszty:
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a) wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni tomografii  komputerowej dla
potrzeb instalacji, uruchomienia i prawidłowego działania urządzenia medycznego,

b) ubezpieczenia urządzenia medycznego,
c) transportu urządzenia medycznego do siedziby Zamawiającego,
d) dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia medycznego,
e) przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego (potwierdzonego wystawieniem

imiennych certyfikatów ) w zakresie obsługi urządzenia medycznego,
f) wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych urządzenia medycznego. 

ROZDZIAŁ VI - Warunki Płatno ści 

§ 6.1

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT wystawioną na kwotę
określoną w § 5 ust. 1, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni po
podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy i montażu. 

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy  będzie  płatne  po  przedłożeniu  prawidłowo  wystawionej
faktury VAT w terminie 60 dni.  

3. Zamawiający oświadcza, iż  zobowiązuje się  sprzedać  na rzecz Wykonawcy dotychczas
używany tomograf  GE HiSpeed DX/i   Nr seryjny: 877431YM7 Typ 2247001-3  wraz z konsolą

roboczą/ stacją diagnostyczną.

4. producent: GE Healthcareza uśrednioną cenę wynikającą z opinii sporządzonych przez dwóch
niezależnych  rzeczoznawców,  a Wykonawca oświadcza,  iż  zobowiązuje  się  kupić  ww.
urządzenie za tak ustaloną cenę. 

5. Każda ze Stron zleci wykonanie wyceny urządzenia, o którym mowa w ust. 3 przez jednego
niezależnego  rzeczoznawcę  w  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia  umowy.  Koszty
sporządzenia obu opinii ponosi Wykonawca. 

6. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 3 w terminie 6
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego
cenę sprzedaży urządzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 

7. Wydanie Wykonawcy tomografu,  o którym mowa w ust. 3, nastąpi w dniu demontażu
urządzenia przez Wykonawcę.

§ 6.2

1. Wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  umowy nie  mogą  być  przenoszone  na osoby
trzecie  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  oraz  organu  założycielskiego
Zamawiającego.

2. Wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  umowy nie  mogą  być  przenoszone  na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Wykonawcy.
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ROZDZIAŁ VII – Gwarancja jako ści

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia
zgodnie z Załącznikami Nr 2A i 2B do SIWZ. 

2. Okres gwarancji  liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego dostawy i montażu przedmiotu zamówienia (odbiór końcowy). Zamawiający
przez  odbiór  końcowy  rozumie  zrealizowanie  wszystkich  elementów  opisanych  w
przedmiocie zamówienia. 

3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni:

a) przekazanie Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej
naprawie,  raportu  serwisowego  zawierającego  opis  wykonanych  czynności
serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części
oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej,

b) wykonanie testów jakości i przekazania ich Zamawiającemu,

c) przekazanie Zamawiającemu comiesięcznego raportu  ze zdalnie przeprowadzonych
czynności  w  przypadku,  jeżeli  serwis  Wykonawcy  ma  możliwość  zdalnych
interwencji (ingerencji) w pracę tomografu komputerowego,

d) nadzór  techniczny  nad  oprogramowaniem  przedmiotu  zamówienia  i  nieodpłatne
przekazywanie  w  okresie  objętym  gwarancją,  aplikacji  wprowadzających
unowocześnienia do programu.

4. Okres gwarancji na adaptację pomieszczenia na zainstalowany tomograf

wynosi 36 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru. 

5. Wykonawca w okresie gwarancji nieodpłatnie  zapewni:

a) przeglądy  serwisowe  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  instalacji  wentylacji  z

klimatyzacją,

b) jednokrotną wymianę filtrów wstępnych i dokładnych.

6. Serwis  urządzenia  medycznego będzie  realizowany  przez  podmiot
upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych
czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia awarii urządzenia
medycznego Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień  gwarancyjnych,  usunąć  je
własnym  staraniem  lub  zlecić  ich  usunięcie  innemu  podmiotowi,  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy.

8. Wszelkie  koszty  związane  ze  świadczeniem  usług  gwarancyjnych
obciążają  Wykonawcę,  w  szczególności koszty  przejazdów,  transportu,  zużytych
materiałów i robocizny. 

9. Usunięcie awarii sprzętu uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez
obie  strony  karty  pracy/raportu  serwisowego  naprawy gwarancyjnej,  który  będzie
potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia awarii.
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10. Niesprawność  sprzętu,  liczona  od  dnia  zgłoszenia  awarii  sprzętu  przez
Zamawiającego  do  dnia  jej  usunięcia  przez  Wykonawcę,  związana  z  koniecznością
naprawy sprzętu każdorazowo automatycznie przedłuża termin obowiązującej gwarancji
o  cały  okres  niesprawności  sprzętu.  W  przypadku  wymiany  sprzętu  na  nowy  okres
gwarancji każdorazowo liczony będzie na nowo od daty dostawy nowego sprzętu.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość  jedynie trzykrotnego wystąpienia tej
samej  usterki  sprzętu  (  o  takich  samych  objawach)  powodującej  utratę  pełnej
funkcjonalności sprzętu w okresie obowiązywania gwarancji.  W przypadku czwartego
wystąpienia tej samej usterki, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego
sprzętu bądź jego części składowej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia.

12. W  okresie  obowiązywania  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest
prowadzić kartę pracy lub raport serwisowy dotyczący przedmiotu objętego gwarancją, w
którym  winny  zostać  zamieszczone  wszelkie  informacje  dotyczące  czynności
przeprowadzonych przez serwis gwarancyjny,  a w szczególności informacje dotyczące
daty  zgłoszenia,  daty  podjęcia  naprawy  oraz  szczegółowego  zakresu  wykonanych
czynności i wszelkich zużytych części.

13. Karta pracy lub raport serwisowy musi być każdorazowo podpisana przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.

14. Kopia  karty  lub  raportu  serwisowego  pozostaje  każdorazowo  u
Zamawiającego.

15. Istnienie  wad  i  usterek  w  pracach  adaptacyjnych  strony  potwierdzą
protokolarnie, uzgadniając sposób i termin ich usunięcia.

16. W razie braku porozumienia stron w zakresie sposobu i terminu usunięcia
wad  i  usterek  w  pracach  adaptacyjnych  Zamawiający  wyznaczy  jednostronnie
Wykonawcy sposób i  termin usunięcia wad i  usterek  lub zleci  ich usunięcie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych.

17. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego stosownie do ust. 16
powyżej  terminu usunięcia stwierdzonych wad i  usterek Zamawiający ma prawo, bez
utraty praw gwarancyjnych,  usunąć  je  we własnym zakresie  lub zlecić  ich usunięcie
innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób
uprawnień  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  niniejszej  umowy
określonych w Kodeksie cywilnym.

ROZDZIAŁ VIII – Odst ąpienie od umowy

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy
w przypadku:

1) niewykonania przez Wykonawcę umowy w terminie, o którym mowa w § 2.1. ust.3;
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2) stwierdzenia  i  wpisania  zastrzeżeń  do  protokołu  zdawczo-odbiorczego  dostawy  i
montażu,  że  dostarczony  sprzęt  nie  odpowiada  specyfikacji  technicznej  (opis
przedmiotu zamówienia) określonej przez Zamawiającego. 

2. Odstąpienie może nastąpić, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji
obowiązków umownych  i  po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  mu  w  tym  celu
dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

3. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może
wykonać w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w § 8
ust.2.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego wobec stwierdzenia,
że  dostarczony  sprzęt  nie  odpowiada  parametrom  zawartym  w  ofercie  Wykonawcy,
Zamawiający dokona zwrotu sprzętu Wykonawcy na koszt Wykonawcy,  a Wykonawca
zwróci  Zamawiającemu  całość  zapłaconego  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia,  o
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
postawienia sprzętu do dyspozycji Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX – Kary umowne 

§ 9

1. Strony  ustalają,  iż  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu prac adaptacyjnych, dostawie, montażu i uruchomieniu
urządzenia  medycznego  -  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia  Wykonawcy  brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek, które wystąpiły w pracach adaptacyjnych - w
wysokości  0,5%  wynagrodzenia  Wykonawcy  brutto  określonego  w  §  5  ust.  1
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usuwaniu awarii sprzętu, lub wymianie sprzętu na nowy w terminie
wynikającym  z  Umowy  -  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia  Wykonawcy  brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

d) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10
% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

e) za brak przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie  Wykonawcy  -  w  wysokości  1%  wynagrodzenia  Wykonawcy  brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

f) za nie wykonanie testów o których mowa w § 5 ust 3 pkt. f) – 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy  brutto  określonego  z  §  5  ust.  1  niniejszej  umowy  za  każdy  dzień
opóźnienia w wykonaniu testów.

2. Kary umowne wynikające z postanowień  niniejszej umowy płatne będą  przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do
ich zapłaty.
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3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.

4. Zamawiającemu   przysługuje   prawo  do   potrącania  wszelkich   naliczonych   kar
umownych  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  na  co  Wykonawca  wyraża
niniejszym zgodę.

ROZDZIAŁ X – Ubezpieczenie 

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej
umowy  posiadać  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej
działalności  gospodarczej  obejmującej  przedmiot  umowy  oraz  posiadania  mienia,  za
szkody powstałe w związku z realizacją  przedmiotu umowy a zgłoszone w terminach
ustawowo przewidzianych - z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł (jeden
milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  spełniać  będzie  następujące
warunki:
a) ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową;
b) ubezpieczenie obejmować będzie szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa;
c) w  przypadku  wprowadzenia  do  obrotu  w  ramach  realizacji  niniejszej  umowy

produktów, za których wprowadzenie do obrotu w świetle obowiązujących przepisów
wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  -  ubezpieczenie  obejmować  będzie
odpowiedzialność  cywilną  za  szkody wyrządzone  przez  produkt  wprowadzony do
obrotu;

d) ubezpieczenie obejmować będzie szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa;
e) ubezpieczenie obejmować będzie szkody wynikłe z wadliwego wykonania przedmiotu

umowy, w tym po przekazaniu przedmiotu umowy;
f) ubezpieczenie obejmować będzie szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania

umowy;
g) w przypadku korzystania przy realizacji niniejszej umowy z pojazdów wolnobieżnych

i specjalnych w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym - ubezpieczenie obejmować
będzie  szkody wyrządzone  przez  te  pojazdy,  z  wyłączeniem szkód powstałych  w
związku z ruchem pojazdów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych;

h) nie dopuszcza się stosowania ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela poniżej
wymaganej  minimalnej  sumy  gwarancyjnej  w  stosunku  do  wymaganego  zakresu
ubezpieczenia  określonego  powyżej,  za  wyjątkiem  wyraźnie  dopuszczonych
podlimitów.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia,  o  którym
mowa w ust. 1 powyżej wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności
ratalnej  wymagalnych rat  składek)  przed podpisaniem niniejszej  umowy.  Do dowodu
ubezpieczenia  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  dołączy  ogólne  warunki
ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy
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stanowiący  podstawę  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  (jeżeli  taki  występuje).  W
przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązuje  się  przedkładać  Zamawiającemu,  bez  odrębnego  wezwania,  dowód
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na kolejny okres (nie później niż na 3 dni przed
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia).

4. W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa
w  ust.  1  powyżej  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedkładać  Zamawiającemu,  bez
odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej raty składki, najpóźniej w terminie
3 dni przed upływem jej płatności.

5. Nie  wywiązanie  się  z  obowiązków  opisanych  w  ust.  1-  5  upoważnia
Zamawiającego do zawarcia wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.  Koszt
zawarcia  ubezpieczenia  Zamawiający  będzie  mógł  potrącić  z  wynagrodzenia
Wykonawcy,  a  jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  Wykonawca  zwróci  te  koszty
Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty.

ROZDZIAŁ XI – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 11

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego
wykonania niniejszej umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego
brutto  tj.  .............................zł  (  słownie:  .........................złotych  ),  najpóźniej  w  dniu
podpisania  niniejszej  umowy,  które  będzie  służyło  pokryciu  roszczeń  z  tytułu
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  niniejszej  umowy  w
formie........................................................

2. Zamawiający  może,  na  wniosek  Wykonawcy,
wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania
ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego
wykonania niniejszej umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni aby
zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było  nieodwołalne i  bezwarunkowe oraz
aby  zabezpieczenie  wykonania  niniejszej  Umowy  było  ważne  i  wykonalne  oraz
pozostawało  w  dyspozycji  Zamawiającego  do  upływu  okresów,  na  jakie  zostało
ustanowione,  przy zachowaniu  odpowiednich  mechanizmów  przedłużających  okresy
obowiązywania  tego  zabezpieczenia  na  wypadek  przedłużenia  okresu  wykonywania
niniejszej  umowy lub  okresu  rękojmi  i  gwarancji.  Ponadto,  w przypadku  wniesienia
zabezpieczenia  wykonania  niniejszej  umowy  w  formie  innej  niż  w  pieniądzu,
Wykonawca  zapewni,  aby  kwoty  objęte  tym  zabezpieczeniem  płatne  były  na  rzecz
Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o
ziszczeniu  się  warunków  uprawniających  go  do  skorzystania  z  zabezpieczenia,  bez
konieczności składania przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania
niniejszej  umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci  Wykonawcy 70% zabezpieczenia
należytego wykonania niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu
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zdawczo-odbiorczego  dostawy i  montażu.  Pozostałą  część  zabezpieczenia  należytego
wykonania niniejszej umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni od
daty  zakończenia  najdłuższego  okresu  rękojmi/gwarancji  za  wady,  pod  warunkiem
prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę  z obowiązków z tytułu rękojmi oraz
gwarancji.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania niniejszej umowy w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca dostarczy je i
będzie utrzymywał w wysokości określonej w niniejszej klauzuli na okres do upływu 30
dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy i montażu. Zamawiający
dopuszcza wniesienie zabezpieczenia roszczeń  na okres gwarancji  i  rękojmi w formie
innej niż pieniężna o okresie ważności krótszym niż najdłuższy okres gwarancyjny lub
okres rękojmi, nie krótszym jednak niż trzy lata, z zachowaniem obowiązku Wykonawcy
utrzymania  zabezpieczenia  w  wymaganej  zgodnie  z  Umową  wysokości  przez  cały
wymagany okres.

6. W  przypadku  przedłużenia  okresu  wykonywania
niniejszej umowy lub przedłużenia okresu rękojmi lub gwarancji Wykonawca na 45 dni
przed upływem okresu ważności  gwarancji  przedstawi  Zamawiającemu gwarancję  na
następny okres  lub  będzie  przedłużał  ważność  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy  do  czasu  usunięcia  wszystkich  wad.  Brak  udzielenia  gwarancji  należytego
wykonania niniejszej  umowy na następny okres uprawnia Zamawiającego do żądania
wypłaty obowiązującej gwarancji.

7. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu rękojmi
przewyższa  wartość  zabezpieczenia  złożonego  przez  Wykonawcę,  Zmawiający  może
dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  niezależnie  od  wysokości
zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

8. W  przypadku,  gdy  w  czasie  obowiązywania
niniejszej umowy lub w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości podmiot
udzielający  gwarancję  należytego  wykonania  umowy nie  jest  zdolny do dotrzymania
swoich  zobowiązań  wynikających  z  gwarancji  należytego  wykonania  umowy,
Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  przedstawienia  nowej  gwarancji  należytego
wykonania  umowy na tych  samych  warunkach  co  poprzednia.  Jeśli  Wykonawca  nie
przedstawi nowej gwarancji należytego wykonania umowy, Zamawiający może odstąpić
od niniejszej umowy.

ROZDZIAŁ XII – Informacja poufna

§ 12

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
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drugiej strony lub osób trzecich, nieujawnione przez stronę, której dotyczą do publicznej
wiadomości w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg
osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe, do których
Wykonawca  ma dostęp w  związku z  wykonywanym  niniejszej  umowy.  Do ochrony
danych  osobowych  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy z dnia  29  sierpnia  1997 r.  o
ochronie  danych  osobowych  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2014  poz.  1182  z  późn.  zm.)
i odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca może korzystać  z wszelkich informacji  poufnych,  w tym z
danych osobowych uzyskanych ze zbiorów Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji
umowy. 

3. Obowiązek  zachowania  tajemnicy  informacji  poufnych  obciąża  strony
przez okres obowiązywania umowy a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

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

5. Obowiązek  zachowania  tajemnicy  nie  dotyczy  obowiązku  ujawniania
informacji poufnych, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W
przypadku  konieczności  ujawnienia  informacji  poufnej,  strona  zobowiązana  do  jej
ujawnienia  zgodnie  z  niniejszym  ustępem,  niezwłocznie  zawiadomi  drugą  stronę  o
zakresie i warunkach takiego ujawnienia. 

6. W związku z powierzeniem informacji  poufnych stronie, każda ze stron
zobowiązuje  się  zorganizować  i  utrzymywać  takie  środki  bezpieczeństwa  i  sposoby
postępowania,  jakie  w  praktyce  będą  możliwe  i  rozsądne  w  celu  zachowania  ich
poufności poprzez zapewnienie 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,  a  także  zobowiązuje  się  dołożyć  wszelkich  starań  by  zapobiec
jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych
informacji poufnych.

7. 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.

ROZDZIAŁ XIII – Zmiany umowy

§ 13

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
z zastrzeżeniem treści ust. 2 poniżej.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
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1) zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 
opóźnieniu tego terminu w przypadku:

a) wystąpienia  okoliczności  spowodowanych  siłą  wyższą,  w  tym  wystąpieniem
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki  zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo
działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
c) wystąpienia robót dodatkowych.

2) zmianę  sposobu  wykonania  dostawy  lub  obniżenie  ceny  umownej  w
przypadku:

a) gdy ulegnie zmianie stan prawny,  w zakresie dotyczącym realizowanej  umowy,
który  spowoduje  konieczność  zmiany  sposobu  wykonania  przedmiotu  umowy
przez Wykonawcę,

b) zmiany  numeru  katalogowego  bądź  nazwy  własnej  wyrobu  medycznego  z
zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w szczegółowo w SIWZ
oraz  w  załączniku  do  oferty  nr  1  (Tabela  wymogów  techniczno-
eksploatacyjnych/oferowane parametry techniczne),

3) zmianę ceny w przypadku:

a) ustawowej  zmiany  stawki  podatku  VAT,  w  ten  sposób,  że  wynagrodzenie  netto
pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Obowiązek wykazania, iż zmiany te mają wpływ na koszt wykonania
zamówienia  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zmiana  umowy  może  dotyczyć  tylko
wysokości wynagrodzenia na przyszłość.

c) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne, jeżeli  zmiany te będą  miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez  Wykonawcę.  Obowiązek  wykazania,  iż  zmiany  te  mają  wpływ  na  koszt
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana umowy może dotyczyć
tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość;

4.  Wszelkie  Zmiany  Umowy  dokonywane  będą  w  drodze  pisemnych  aneksów
podpisywanych przez Strony. 

5.  Żadna  zmiana Umowy nie może pozostawać  w sprzeczności  w wymogami  prawnymi
określonymi  w  przepisach  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  w  zakresie  określonym
niniejszym paragrafem Umowy.

6. Nie  stanowią  zmiany  niniejszej  umowy  w  rozumieniu  art.  144  ust. 1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych zmiany:
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1) danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną  niniejszej umowy, w
szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;

2) danych teleadresowych;
3) osób upoważnionych wskazanych w niniejszej umowie;
4) danych rejestrowych;
5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.

ROZDZIAŁ XIV –Postanowienia Ko ńcowe

§ 14.1

1. Strony  postanawiają,  że  wszelkie  spory  wynikłe  na  tle  wykonywania  Umowy
rozwiązywane będą w drodze polubownej. 

2. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu, Strony podejmą wszelkie starania dla
jego szybkiego zakończenia mając na uwadze przedmiot i cel Umowy.

3. W sytuacji spornej, Strony zobowiązują się do niezwłocznej organizacji spotkania, w
trakcie  którego  podejmą  negocjacje  zmierzające  do  wypracowania  optymalnego
rozwiązania  kończącego  spór.  Przebieg  spotkania  i  jego  ustalenia  końcowe
potwierdzone  zostaną  protokołem  podpisanym  przez  osoby  uczestniczące  w
mediacjach. 

4. W przypadku, gdy negocjacje Stron nie doprowadzą do polubownego rozwiązania w
okresie 30 kolejnych dni wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku
z  nią, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W  przypadku  uznania  przez  Strony,  sąd  lub  inny  uprawniony  do  tego  organ,
jakichkolwiek postanowień Umowy za nieważne lub nienadające się do wykonania w
całości lub w części, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. 

6. Przedstawicielem Wykonawcy i uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym we
wszystkich  sprawach  związanych  z  realizacją  niniejszej  Umowy
jest ........................................................................................., tel. ............................ ; email:
……...

7. Przedstawicielem Zamawiającego i uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcą we
wszystkich  sprawach  związanych  z  realizacją  niniejszej  Umowy
jest ........................................................................................., tel. ............................; email:
…....................….

8. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 6 i 7 nie stanowi zmiany Umowy i
wymaga do swojej ważności jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§14.2 

1. Niniejsza Umowa wraz z niżej wymienionymi  Załącznikiem nr 1, który stanowi jej
integralną  część,  reguluje  całokształt  praw  i  obowiązków  Stron  odnoszących  się  do
przedmiotu Umowy i zastępuje wszystkie poprzednie oferty, pisma i ustalenia odnoszące
się do przedmiotu umowy.

Załącznik  nr  1  –  Tabela  wymogów techniczno-eksploatacyjnych/oferowane  parametry
techniczne

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień umownych wszelkie zmiany i uzupełnienia treści
Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony pod
rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami  Umowy zastosowanie  mieć  będą
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy.
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4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiającego oraz dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ĄCY

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

WYKONAWCA

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