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UMOWA NR DZP-272-………../14 
 

 na dostawę wraz z instalacją CYFROWEGO APARATU PANTOMOGRAFICZNEGO do 

wykonywania i opracowywania obrazów zębów, stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i zatok, 

do przetargu nieograniczonego znak: DZP-271-390/14 

 

zawarta w dniu ………………… roku w Krakowie pomiędzy: 

 

SP ZOZ Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie 

ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, 

NIP: 675-12-19-110, Regon: 357070478 

zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sadowego pod numerem 0000006328 

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

1. prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski – p.o. Dyrektora 

2. mgr Małgorzata Fecica – Główny Księgowy 

a 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

z siedzibą: ………………………………………………………………………………….  

 

NIP: …………………………………., REGON: …………………………………………  

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą", którą reprezentuje: 

1. ..................... - …………………… 

2. ……………. - …………………… 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

p.n.: „Dostawa wraz z instalacją CYFROWEGO APARATU PANTOMOGRAFICZNEGO do 

wykonywania i opracowywania obrazów zębów, stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i zatok” 
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

póz. 907 z późn. zm ). 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (przedmiotem zamówienia) jest dostawa, montaż i uruchomienie w 

siedzibie Zamawiającego sprzętu w postaci: CYFROWEGO APARATU 

PANTOMOGRAFICZNEGO do wykonywania i opracowywania obrazów zębów, stawów 

skroniowo-żuchwowych, czaszki i zatok, zwanego dalej w treści niniejszej umowy „sprzętem", 

spełniającego wszystkie wymagane parametry określone w specyfikacji technicznej/ opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiącej załącznik nr l do niniejszej umowy oraz szkolenie pracowników w zakresie 

obsługi sprzętu, po cenie zgodnej z ceną zaproponowaną w ofercie przetargowej Wykonawcy z 

dnia ……………, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy opis sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy określa załącznik nr l do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią, Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. Wykonawca 

oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot umowy z najwyższą starannością, według 

najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami prawa warunki 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do 

jego realizacji. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał niezbędny do realizacji przedmiotu umowy, 
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w szczególności w zakresie osób uprawnionych do instalacji, szkolenia i prowadzenia serwisu sprzętu, 

jak również w zakresie dostępu do wszystkich części zamiennych dla sprzętu przez okres co najmniej 

10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego dostawy i montażu, o którym mowa w § 

2 ust. 7 niniejszej umowy. 

7. Sprzęt, określony w załączniku nr l do niniejszej umowy, będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w 

pełni sprawny, wolny od wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt określony w załączniku nr l do niniejszej umowy 

wraz z wymienionymi poniżej dokumentami sporządzonymi w języku polskim: 

a. odpowiednią dla danego urządzenia dokumentacją techniczną, 

b. instrukcjami obsługi dla użytkownika, 

c. dla każdego  urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 

poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego 

urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia). 

§2  

Termin, warunki dostawy i montażu sprzętu 

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy pomieszczenie Kliniki, w którym montowany będzie sprzęt. 

2. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu opisanego w załączniku nr l do niniejszej umowy 

nastąpią w terminie do 5 grudnia 2014r. 

3. Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego realizowana będzie transportem  Wykonawcy, na 

jego koszt, odpowiednim środkiem transportu, gwarantującym zachowanie właściwej jakości oraz 

warunków dla przewożonego sprzętu. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty dostarczanego sprzętu w 

transporcie. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do przekazania przedmiotu umowy. 

6. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w Krakowie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy 

Montelupich 4, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 

dostawy i montażu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w obecności 

upoważnionych przedstawicieli Stron i polegać będzie na sprawdzeniu kompletności i uruchomieniu 

dostarczonego sprzętu celem stwierdzenia: 

a. zawartości asortymentowej dostawy oraz jej zgodności z opisem przedmiotu umowy, 

stanowiącym załącznik nr l do niniejszej umowy, 

b. sprawności technicznej poszczególnych elementów sprzętu, 

c. przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego (potwierdzonego wystawieniem 

imiennych certyfikatów) w ilości minimum 6 osób w zakresie obsługi sprzętu, 

d. przeszkolenia i wystawienia imiennego certyfikatu uprawniającego do dokonywania 

przeglądów i prostych napraw dla pracownika Sekcji Technicznej Uniwersyteckiej Kliniki 

Stomatologicznej w Krakowie. Szkolenie zostanie przeprowadzone podczas instalacji sprzętu w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

e. wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) w zakresie zgodnym z złącznikiem nr l do 

umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie 

warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 

ekspozycji medycznej ( Dz. U. 51 poz. 265). Wyniki z w/w testów mają być przedstawione w 

formie raportu z programu testującego. 

8. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę 

przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo - 

odbiorczego dostawy i montażu. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu umowy, jeżeli 

dostarczony sprzęt będzie niekompletny, posiadać będzie jakiekolwiek wady albo ślady 

zewnętrznego uszkodzenia lub nie będzie odpowiadał 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 sprzętu. Z 

uwagi na fakt, iż przedmiot umowy ma być dotowany przez Ministerstwo Zdrowia, a 

niedostarczenie przez Wykonawcę do dnia 5 grudnia br. przedmiotu umowy wolnego od wad i 
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usterek spowoduje, z uwagi na terminy, utratę dotacji, w przypadku stwierdzenia wad i usterek 

przedmiotu umowy w dacie jego dostarczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

niniejszej umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie odstąpi od umowy, wyznaczy Wykonawcy 

termin na dostarczenie całości lub części przedmiotu umowy wolnej od wad i usterek. Po dostarczeniu 

przez Wykonawcę Strony ponownie przystąpią do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego na 

warunkach opisanych powyżej. 

 

§3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości: ……………  zł ( słownie: ……………………………………………………złotych) 

brutto, ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. l powyżej, jest wiążące i niezmienne bez 

względu na aktualny kurs walut obcych. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. l powyżej, obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. w szczególności koszty: 

a. ubezpieczenia i transportu sprzętu do Zamawiającego, 

b. dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu, 

c. przeszkolenia  personelu  medycznego Zamawiającego (potwierdzonego wystawieniem  

imiennych certyfikatów ) w ilości minimum 6 osób w zakresie obsługi sprzętu, 

d. przeszkolenia i wystawienia imiennego certyfikatu uprawniającego do dokonywania 

prostych napraw dla pracownika Sekcji Technicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej 

w Krakowie. Szkolenie zostanie przeprowadzone podczas instalacji sprzętu w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, 

e. wykonania testów odbiorczych (akceptacyjnych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 51 poz. 

265). Wyniki z w/w testów mają być przedstawione w formie raportu z programu testującego. 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT wyłącznie na podstawie 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać informacje o numerze umowy 

przetargowej, której dotyczy. 

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 31 grudnia 2014 r. Za datę zapłaty 

wynagrodzenia strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§4 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na cały dostarczony sprzęt  zgodnie 

z warunkami zawartymi w ofercie przetargowej Wykonawcy. 

2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. l powyżej, liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu zdawczo - odbiorczego dostawy i montażu, o którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy. 

Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania awarii sprzętu w dni robocze w godz: od  7°°    do  15°°  

pod  numerem  telefonu: …………..…………,  faxem  pod  numer: ………………………  lub e-

mailem na adres poczty elektronicznej: ………………………………………….  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 

awarii przez Zamawiającego faxem  pod  numer: 12  424- 54- 90 lub e-mailem na adres poczty 

elektronicznej: rdembina@uks.com.pl.  

4. Wykonawca każdorazowo zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu, 

stanowiącego przedmiot umowy. W okresie wskazanym w treści § 4 ust. 1 niniejszej umowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do organizowania i wykonywania wszelkich przeglądów 

okresowych i czynności w zakresie konserwacji sprzętu na własny koszt i własnym staraniem. Jeżeli 

producent cyfrowego aparatu pantomograficznego w udzielonej gwarancji zastrzegł przeglądy 
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techniczne, to w okresie gwarancyjnym Wykonawca przeprowadzi je na własny koszt. 

5. Wszelkie awarie sprzętu będą przez Wykonawcę usuwane niezwłoczne, nie później jednak niż w 

terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego stosownie do ust. 5 powyżej terminu usunięcia 

awarii sprzętu Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień gwarancyjnych, usunąć je własnym 

staraniem lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc 

jednocześnie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 

7. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w 

szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny. 

8. 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 oraz po wykonaniu testów odbiorczych (akceptacyjnych) aparatu potwierdzonych 

sprawozdaniem w formie raportu z programu testującego. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych do sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej 

umowy przez okres 10 lat po upływie okresu gwarancji, z wyłączeniem sprzętu wchodzącego w skład 

zestawu komputerowego wymienionego w pkt II i III tabeli  załącznika nr l  do SIWZ (specyfikacja 

techniczna/opis przedmiotu zamówienia), dla którego okres dostępności części zamiennych wynosi 

5 lat.  Zamawiający będzie mógł w okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym zakupywać części bez 

konieczności opłacania usługi serwisowej. 

12. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie 

przez: ………………………………………………………… …………………………………………

………………………………………………………………… 

13. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić kartę pracy lub raport 

serwisowy dotyczący przedmiotu umowy 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. 

14. Karta pracy (lub raport serwisowy) musi być każdorazowo podpisana przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 

15. Kopia karty lub raportu serwisowego pozostaje każdorazowo w miejscu użytkowania sprzętu  tj. w 

Pracowni Diagnostyki Obrazowej Zamawiającego. 

16. Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonych w Kodeksie cywilnym. 

17. Gwarancją nie są objęte: 

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

 eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania 

się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 

 samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby; 

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) 

c. materiały eksploatacyjne. 

 

 

§5 
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Niezgodność sprzętu z wymogami SIWZ 

1. Zamawiający w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego dostawy  

i montażu, o którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy ma prawo powołać niezależnego rzeczoznawcę 

w przypadku pojawienia się wątpliwości czy dostarczony przedmiot umowy odpowiada wymogom 

zawartym w Specyfikacji technicznej/opis przedmiotu umowy. 

2. O wystąpieniu wątpliwości i powołaniu rzeczoznawcy Zamawiający zobowiązany jest poinformować 

Wykonawcę. 

3. Za niezależnego rzeczoznawcę uznaje się osobę posiadającą niezbędne uprawnienia do wystawiania 

ekspertyz i zarejestrowaną w odpowiedniej izbie rzeczoznawców lub wpisaną na listę biegłych 

sądowych na terenie Polski. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów ekspertyzy poniesionych przez 

Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę niezgodności dostarczonego 

przedmiotu umowy z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wymiany przedmiotu umowy niezgodnego  

z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odpowiadający parametrom 

techniczno – użytkowym opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 

do 10 dni od przedłożenia mu opinii rzeczoznawcy w zakresie niezgodności z wymogami 

określonymi przez Zamawiającego. 

6. W przypadku braku możliwości lub odmowy wymiany dostarczonego sprzętu na właściwy 

zgodny z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może odstąpić 

od niniejszej Umowy w terminie 60 dni od upływu dziesięciodniowego terminu określonego w ust. 

5 powyżej na wymianę przedmiotu umowy niezgodnego z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a wszelkie koszty powstałe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do odebrania  przedmiotu umowy na swój koszt w terminie 

10 dni od daty odstąpienia od umowy i zwrotu całości zapłaconego przez Zamawiającego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. l niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia 

odstąpienia od niniejszej umowy. 

7. Jeżeli w okresie 6 lat od daty zakupu sprzętu dojdzie  do zdarzenia niepożądanego wskutek 

wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania sprzętu, które mogą lub mogły 

bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta 

skutkującego wycofaniem przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest, na czas wycofania, zapewnić w ciągu 45 dni (licząc od daty 

wydania decyzji o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem umowy) 

sprawny sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach techniczno – użytkowych. 

8. W przypadku zaistnienia konieczności wymiany podzespołów, modyfikacji technicznych czy 

napraw, których dokonanie stałoby się warunkiem dopuszczenia do eksploatacji sprzętu (po 

wydaniu decyzji o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem umowy, o 

której mowa w ust. 7 powyżej), Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić je na swój koszt, a 

sprzęt objąć nową gwarancją lub wymienić na nowy (dopuszczony do eksploatacji). 

9. W przypadku gdy decyzja o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem 

umowy stanie się ostateczna, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy dopuszczony do 

używania lub dokonać zwrotu całości zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wycofaniu z 

obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem umowy stanie się ostateczna. 

 

§6 

Odstąpienie od umowy 

1. Z uwagi na okoliczności opisane w § 2 ust. 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

niniejszej umowy z winy Wykonawcy również w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 

2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający może wykonać w 

terminie do 30 dni  od dnia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia od 

niniejszej umowy  przez  Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy  wobec  

stwierdzenia, że dostarczony sprzęt nie odpowiada parametrom zawartym w SIWZ lub ofercie 

Wykonawcy, Zamawiający dokona zwrotu  sprzętu Wykonawcy na koszt Wykonawcy, a Wykonawca  
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zwróci  Zamawiającemu   całość zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. l niniejszej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty postawienia sprzętu do dyspozycji 

Wykonawcy. 

 

 

§ 7 

Kary umowne 

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

a. za zwłokę w wykonaniu, dostawie, montażu i  uruchomieniu sprzętu – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. l niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

b. za opóźnienie w usuwaniu awarii sprzętu, lub wymianie sprzętu na nowy w określonym 

terminie wskazanym w § 4 ust. 5 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

określonego z § 3 ust. l niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

c. za nie wykonanie przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 4 w terminie uzgodnionym z 

pracownikiem Sekcji Technicznej Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego z § 3 ust. l niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

d. za  odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy - 20 % 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. l niniejszej umowy, 

e. za  brak przeszkolenia  personelu  medycznego Zamawiającego o którym mowa w § 2 ust. 7 

pkt. c i d  niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. l niniejszej umowy, 

f. za nie wykonanie testów o których mowa w § 2 ust 7 pkt. e  - 0.5% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego z § 3 ust. l 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. 

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. 

 

§8 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany będzie 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 150.000,00 

zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

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, 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. l 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. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. l na kolejny okres (nie później niż na 3 dni przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy ubezpieczenia). 

4. Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. l -3 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. 
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§9 

Zmiany umowy 

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 zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

tego terminu w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym 

wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 

było przewidzieć. 

3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania  formy  pisemnej,  pod rygorem 

nieważności. 

4. Nie stanowią zmiany niniejszej  umowy w rozumieniu art. 144 ust. l Ustawy Prawo zamówień 

publicznych zmiany: 

a. danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną niniejszej umowy, w 

szczególności zmiana numeru rachunku bankowego; 

b. danych teleadresowych; 

c. osób upoważnionych wskazanych w niniejszej umowie; 

d. danych rejestrowych. 

 

§10 

 Osoby odpowiedzialne 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do 

kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest  Kierownik Sekcji Technicznej 

Zamawiającego Ryszard Dembina tel. 694 255 894, e – mail: rdembina@uks.com.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za  realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do 

kontaktów z Zamawiającym  ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani ………………     

tel…………………………………………    kont. e - mail ……………… 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. l i 2 powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy, przez co 

nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną 

 

§11  

Postanowienia końcowe 

1. W czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiązane są do 

wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji niniejszej 

umowy pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie 

doręczoną. 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią 

związane, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i 

poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego 

nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sądowi powszechnemu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą 

Stron w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających 

z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., póz. 907 

ze zm. ). 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy innej osobie bez uprzedniej  zgody Zamawiającego wyrażonej  w formie pisemnej  pod  

rygorem nieważności. 

5. Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien 

zwrócić Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

mailto:rdembina@uks.com.pl
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osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez 

cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji a także po ich zakończeniu. 

8. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania 

niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.    

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz 

oferta Wykonawcy, a także przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, póz. 93 z późn. zm. ). 

10. Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej umowy, zarówno nazwane jak i 

nienazwane załącznikami, stanowią integralną część niniejszej umowy. 

11. Niniejsza   umowa   została   sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w tym  

jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

……………………………….. ………………………… 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA
  

Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik nr l - specyfikacja techniczna/ opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr l do 

SIWZ) 

2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy i oferta asortymentowo - cenowa Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego dostawy i montażu 

 

 

 

* Wykonawca wypełnia tylko poniższe oświadczenie. 

 

Oświadczam, że akceptuje warunki umowy bez zastrzeżeń. 

 

 

 

................................., dnia ......................                        .................................................. 

                                                          (podpis i pieczęć upoważnionego 

                                                                                             przedstawiciela Wykonawcy) 




