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Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa na Zamówienie Publiczne nr ZP-272-..../....
Zawarta w dniu …………… w Krakowie pomiędzy:
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków,
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000144803, NIP 525-00080-57, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Instytutu:
Zastępca Dyrektora - Dyrektor Oddziału w Krakowie – prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakubowicz
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………
………………………
wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez ………………. pod nr ……………., nr NIP:……………,
w imieniu której działa:
.................................................
.................................................
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP-271-4/18 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

1.

2.

3.

4.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest 24 miesięczna (w części 1) / 36 miesięczna (w części 2) pogwarancyjna
obsługa serwisowa tomografu komputerowego:
a) Częśd 1: LightSpeed RT 16 wraz z wyposażeniem (bez wymiany lampy RTG), zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy;
b) Częśd 2: Discovery CT 750HD wraz z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów
serwisowych, których częstotliwośd i zakres jest zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie
obowiązującymi przepisami w tym testy specjalistyczne i bezpieczeostwa elektrycznego.
Wykonanie przeglądów tomografu komputerowego, co najmniej 1 raz na kwartał każdego roku,
a pozostałych, co najmniej 1 raz w roku. Dla tomografu zostanie wystawiony certyfikat
potwierdzający jego pełną sprawnośd.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich napraw na wezwanie
Zamawiającego oraz dostarczania wszystkich części zamiennych i podzespołów niezbędnych do
napraw.
Wykonawca gwarantuje objęcie opieką tomografu komputerowego
- Częśd 1: LightSpeed RT16
- Częśd 2: Discovery CT 750HD
wraz z wyposażeniem wymienionym w § 1 ust. 1 umowy z zachowaniem wszystkich
obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu
pogwarancyjnego oraz posiada dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych lub ich
zamienników dopuszczonych przez producenta urządzeo objętych umową.

1

Znak sprawy: ZP-271-4/18

Załącznik nr 3 do SIWZ

§2
WARUNKI OBSŁUGI SERWSOWEJ
1. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
harmonogram wykonywania przeglądów planowych oraz plan wykonywania testów
specjalistycznych.
2. Wykonywanie prac będących przedmiotem umowy odbywad się będzie w dniach roboczych tj.
poniedziałek – piątek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:00 – 18:00, w
przypadku przestoju tomografu, w pozostałych przypadkach po godz. 18:00 w ustaleniu z
użytkownikiem
3. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie:
- dla zgłoszonej awarii do godziny 15:00 – w następnym dniu roboczym;
- zgłoszone po godzinie 15:00 – w ciągu 36 godzin od przesłania zgłoszenia. Zgłoszenie przesyła
się w formie faksu na nr……………….lub email …………..
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, nie wymagającej wymiany części zamiennych,
w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia lub 2 godziny od zgłoszenia w przypadku naprawy
zdalnej tj. naprawy dokonywanej poprzez wykorzystanie łączy komputerowych bez konieczności
wizyty pracownika serwisu w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku awarii, przy której konieczna jest wymiana zasadniczych modułów tomografu
wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 4 dni roboczych od zgłoszenia.
6. Zamawiający zapewnia Wykonawcy zdalny dostęp do tomografu do celów serwisowych na czas
usunięciu awarii. Wykonawca gwarantuje, że wykorzystanie tego połączenia w celach
serwisowych nie naruszy wymagao Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Wykonawca gwarantuje, że w czasie trwania umowy, sumaryczny okres sprawności każdego
tomografu nie będzie krótszy niż 230 dni roboczych rocznie (wliczając wszystkie naprawy i
przestoje tomografu, nie wliczając zaplanowanych przeglądów technicznych).
8. Każdorazowo, po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii zostanie sporządzony przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół – karta pracy zawierający datę wykonania obsługi, zakres wykonanych prac oraz zużytych części i materiałów.
9. Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę przywrócenia pełnej sprawności systemu i
podpisania karty pracy.
10. Wszystkie wymontowane i wymienione części przechodzą na własnośd Wykonawcy, w
momencie wykonania przedmiotu umowy.
11. Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy części i podzespoły muszą byd
częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub
dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu
medycznego oznaczonego znakiem CE. W przypadku stosowania zamienników każdorazowo
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zainstalowania zespołu lub części
przekaże Zamawiającemu oświadczanie (lub inny dokument) producenta urządzeo objętych
niniejsza umową o dopuszczeniu zastosowania zainstalowanego zamiennika.
12. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

1.
2.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony uzgadniają łączną wartośd obsługi serwisowej przedmiotu umowy na równowartośd
kwoty brutto: …........…zł (słownie:……………. złotych). Kwota ta zawiera podatek VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje pełny zakres przedmiotowy umowy, a w
szczególności:
a) czynności określone w § 1 ust 1, 2, 3, 4 i 5
b) koszty robocizny
c) koszty dojazdów
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d) koszty wszystkich części zamiennych i materiałów niezbędnych do wykonywania prac
będących przedmiotem umowy.
Wartośd wynagrodzenia umownego jest stała i nie może ulec zmianie podczas trwania umowy, z
zastrzeżeniem zasady wprowadzania zmian w przypadku:
1) ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę – jeśli zmiana nastąpi nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy i Wykonawca wykaże w jaki sposób zmiana ta ma wpływ na cenę (koszty
wykonania zamówienia.
2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiana nastąpi
nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy i Wykonawca wykaże w jaki sposób
zmiana ta ma wpływ na cenę (koszty wykonania zamówienia).
3) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
Ustalona wartośd umowy nie obejmuje obsługi koniecznej z powodu niewłaściwego
postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta np.
uszkodzenia mechaniczne.
Dotyczy części 1: W przypadku awarii lampy RTG w tomografie komputerowym LightSpeed RT 16
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do liczby dni przestoju
urządzenia, spowodowanego koniecznością zakupu i wymiany lampy. Do wyliczenia kwoty, o
którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy Strony przyjmują wysokośd
wynagrodzenia za 1 dzieo jako 1/30 wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w §4 ust. 1
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
Wykonawca raz w miesiącu, na koniec miesiąca rozliczeniowego, wystawi fakturę VAT w
wysokości brutto 1/24 (w części 1) / 1/36 (w części 2) wartości umowy określonej w §3 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 4.
Płatnośd faktury VAT nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i
zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego faktury w wersji papierowej, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazane na fakturze.
Jako data zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego „polecenia
przelewu”.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwot naliczonych z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
Jeżeli należnośd nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyd
odsetki ustawowe. Termin zapłaty biegnie od otrzymania faktury w wersji papierowej.
Wykonawca nie może dokonywad sprzedaży wierzytelności powstałych z tej umowy osobom
trzecim.
§5
OKRES OBOWIĄZYWANIA
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ………………… r. do dnia ………… r. (w części 1) / od dnia
………………… r. do dnia ………… r. (w części 2)
Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku wycofania
tomografu komputerowego z eksploatacji. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania umowy.
§6
KARY UMOWNE
Z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w
szczególności przekroczenia terminów wskazanych:
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 dla terminów określonych w godzinach, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 100 zł (brutto) za każdą godzinę opóźnienia,
 dla terminów określonych w dniach, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
2400 zł (brutto) za każdy dzieo roboczy opóźnienia, lub każdy dzieo pomniejszający roczny
sumaryczny czas dostępności systemu, o którym mowa w §2 ust. 7 umowy,
Zamawiający może odstąpid od umowy o ile Wykonawca nie wykonuje umowy, wykonuje ją
wadliwie lub w sposób sprzeczny z ofertą. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie
Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu dodatkowy, nie dłuższy niż 4 dni robocze
termin. W przypadku nieusunięcia naruszenia w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 25% rocznej wartości umowy brutto.
W przypadku zastosowania zamiennika, który nie jest dopuszczony przez producenta urządzeo
objętych niniejszą umową Wykonawca wymieni zastosowany zamiennik na inny dopuszczony
przez producenta pod rygorem rozwiązania umowy z tytułu określonego w ust. 2 i zapłaty
dodatkowej kary w wysokości 25% rocznej wartości umowy brutto.
W przypadku zastosowania części zamiennej używanej lub regenerowanej Wykonawca wymieni
zastosowaną częśd na fabrycznie nową pod rygorem rozwiązania umowy z tytułu określonego w
ust. 2 i zapłaty dodatkowej kary w wysokości 25% rocznej wartości umowy brutto.
Kary umowne mają charakter zaliczalny, co oznacza, że w przypadku gdy wartośd szkody
poniesionej przez Zamawiającego przekroczy wartośd kar umownych, Zamawiający ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§7
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany jest dostarczyd
Zamawiającemu wykaz pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy zatrudnionych na umowę o
pracę, którzy będą wykonywali przeglądy i naprawy tomografu (tomografów) z wyposażeniem,
zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy.
Wykaz pracowników musi określad co najmniej imię i nazwisko pracownika, zakres
wykonywanych czynności oraz posiadane certyfikaty lub autoryzację producenta, jeżeli
wykonawca wskazał w ofercie, że usługa będzie świadczona przez osoby posiadające stosowny
certyfikat lub w oparciu o autoryzację producenta.
W przypadku wprowadzenia zmian w składzie osobowym, Wykonawca zobowiązany jest w
zaktualizowad wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w terminie 7 dni od
wprowadzenia zmian.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeo i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnieo w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierad w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
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wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostad zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny byd możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeo,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Niezłożenie dokumentów o których mowa w ust. 1, 3 i 5 niniejszego paragrafu, będzie
skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 0,3% łącznej wartości obsługi serwisowej, o
której mowa w §3 ust. 1, za każdy dzieo opóźnienia.
Niezłożenie dokumentów o których mowa w ust. 1, 3 i 5 niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni
od upływu wymaganego terminu, będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości
25% łącznej wartości obsługi serwisowej, o której mowa w §3 ust. 1, w przypadku, gdy
wykonawca wskazał w ofercie, iż usługa będzie świadczona przez osoby posiadające stosowny
certyfikat lub w oparciu o autoryzację producenta.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócid się o przeprowadzenie kontroli przez
Paostwową Inspekcję Pracy.
§7
POSTANOWIENIA KOOCOWE
W przypadku gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwią chwilowe wykonanie usługi określony
czas zobowiązao umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności "siły wyższej" oraz
odpowiednio o czas trwania jej skutków.
Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne
od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy.
W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązad się ze swych zobowiązao
umownych w związku z okolicznościami "siły wyższej" druga strona musi byd poinformowana w
formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.
W sytuacjach określonych w ust 1-3 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie w okresie trwania siły wyzszej.
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
prawo zamówieo publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferty
wykonawcy.
Wszelkie spory mogące wyniknąd z/lub związane z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu
przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Krakowie.
Zmiany, uzupełnienia umowy winny byd dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Nadzór nad realizacją umowy ze strony zamawiającego pełni: ...............................................
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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