UMOWA NR ……………
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej
„PZP” ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w dniu ………………. roku w Suwałkach, pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach z siedzibą w 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057017, NIP 844-17-86-376, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym
przez :

…………………………………… – ……………………………..

a
………………………………… działającą zgodnie z wpisem do …………………………………………………. prowadzonego przez …………………………………… pod
numerem ………………., NIP: ………………………………………, zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

1. .................................................. - ...............................................
2. .................................................. - ...............................................

§1.
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w rozumieniu ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i
konserwacji aparatury medycznej dopuszczającej tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania, będącej na wyposażeniu Zamawiającego,
szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do umowy – formularz asortymentowo – cenowy.
2.

Usługa polegać będzie na wykonaniu konserwacji, przeglądów technicznych, oceny stanu technicznego urządzeń oraz kalibracji i

drobnych napraw bez części zamiennych, urządzeń medycznych objętych niniejszą umową z zastrzeżeniem §2 ust.4.
3.

Przez drobną naprawę urządzenia rozumie się wymianę elementów zużywalnych, takich jak uszczelki, smary , lampki

sygnalizacyjne itp. oraz doprowadzenie tego urządzenia do pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej z zastrzeżeniem, że naprawa
nie obejmuje części zamiennych.
4.

Przez konserwację aparatury i sprzętu medycznego należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym w

formie obsługi okresowej mającej na celu podtrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej aparaturę.
5.

Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania przeglądu technicznego wszystkiej aparatury wymienionej w załączniku nr 1 w

trakcie trwania umowy bez podawania przyczyn.
6.

Miejsce wykonywania usług: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki

§2
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie oraz że przed podpisaniem umowy
dostarczy do wglądu Zamawiającemu dokumenty to potwierdzające, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym
personelem niezbędnym do wykonania wszelkich świadczeń określonych w umowie, zgodnie z jej celem i zobowiązuje się do
utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania Umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, iż poprzez wykonywanie usług nie pogorszy się stan techniczny urządzeń, przez co urządzenia nie stracą
ważności certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa.

3.

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

3.1. bieżącego utrzymania urządzeń w pełnej sprawności technicznej, przy wykorzystaniu własnych narzędzi, materiałów oraz
drobnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu.
3.2. dokonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń zgodnie z Ustawą o Wyrobach
Medycznych Dz. U. 2017 poz.211.
3.3. wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa na aparaturę po przeglądzie technicznym i naprawie z uwzględnieniem danych
urządzenia pomiarowego, które zostało wykorzystane do wykonania usługi oraz dokonywanie wpisów, potwierdzających przegląd
i naprawę w paszporcie technicznym urządzenia,

3.4. systematycznego dokonywania wpisów o wykonanych naprawach i konserwacjach i wymienionych częściach w paszporcie
technicznym aparatury.
3.5. w przypadku braku możliwości naprawy przekazanego do wyceny kosztów aparatury urządzenia medycznego wykonawca
wystawie nieodpłatnie orzeczenie techniczne będące podstawą do dokonania kasacji aparatury/urządzenia medycznego przez
Zamawiającego
3.6. Niezwłocznego usuwania w ramach przeglądu możliwych do usunięcia usterek i awarii, niewymagających wymiany części /
podzespołów, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego
3.7. ponoszenia we własnym zakresie kosztów zużycia drobnych materiałów bądź części (np.: śruby, smary, kleje, uszczelki itp.)
3.8. Wykonania w ramach przeglądu wszelkich możliwych do wykonania regulacji i kalibracji urządzeń, przywracając im sprawność,
bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego,
3.9. Dokonywania w trakcie przeglądu wykasowywania elektronicznych i programowych liczników czasu pracy, informujących o
konieczności wykonania przeglądu, w wymagających tego urządzeniach, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego
3.10. Pisemnego, niezwłocznego informowania Zamawiającego o zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach użytkowania
sprzętu przez personel Zamawiającego,
3.11. posiadania aktualnych świadectw wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych/ testerów wymaganych do wykonywania
okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych i innych materiałów
wykorzystywanych do konserwacji i naprawy;
3.12. usługa powinna być wykonana fachowo zgodnie z instrukcją serwisową urządzenia i zakończona testem bezpieczeństwa.

4. Konieczność wymiany części zamiennych w sprzęcie na nowe Wykonawca będzie uzgadniał każdorazowo z Zamawiającym z podaniem
przewidywanych kosztów ich wymiany w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Wykonanie wymiany nastąpi wyłącznie po akceptacji
kalkulacji cenowej/kosztorysu przez Zamawiającego. W przypadku, gdy uzyskanie nowych i oryginalnych części zamiennych, materiałów
wykorzystywanych do naprawy byłoby niemożliwe albo w sposób istotny podwyższało koszty wymiany (naprawy) Wykonawca może, po
uprzednim poinformowaniu zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego pisemnej zgody, wykorzystać części
zamienne używane lub nieoryginalne.
5. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usuwania niezwłocznie

po

zgłoszeniu

ich

przez

Zamawiającego za pośrednictwem faksu nr ………… lub w formie drogi elektronicznej e-mail …………………………….. – nie później jednak niż w
ciągu 36 godzin od otrzymania zgłoszenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zakończenie naprawy powinno nastąpić w ciągu 24
godzin od zaakceptowania kosztów naprawy przez Zamawiającego – w dni robocze (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
6. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek i awarii podczas przeglądu ( np.: konieczność wymiany podzespołu), Wykonawca
nieodpłatnie przedstawi w terminie 3 dni od daty dokonania przeglądu do akceptacji Zamawiającemu kosztorys naprawczy.
a) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia Wykonawcy dokonania naprawy zdiagnozowanej przez Wykonawcę usterki
b) niezależnie od zgody Zamawiającego na naprawę lub zaniechanie, Wykonawca nie może domagać się zapłaty za wykonaną diagnostykę
przekazanej do wyceny kosztów naprawy aparatury/urządzenia.
7. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, termin usunięcia awarii wynosi 7 dni roboczych (tj. od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia akceptacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.
8. W przypadku konieczności naprawy dłuższej niż określona w § 2 ust. 5,

Wykonawca zapewni aparat zastępczy, umożliwiający

wykonywanie badań diagnostycznych w okresie naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt.
9. Zamawiający zobowiązany jest powierzyć obsługę eksploatacyjną sprzętu i aparatury medycznej objętych niniejszą umową wyłącznie
osobom o odpowiednich kwalifikacjach, które są jednocześnie odpowiedzialne za działanie sprzętu. Wykonawca na wniosek
Zamawiającego i w jego siedzibie dokona jednorazowo odpowiedniego przeszkolenia w zakresie prawidłowej obsługi oraz eksploatacji
sprzętu i aparatury medycznej objętych przedmiotem umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia naprawy jeśli stwierdzi taką
konieczność w trakcie przeglądu technicznego.

§3
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osoby wykonujące prace w związku z
realizacją Przedmiotu umowy w warunkach określonych w w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U 2018,
poz. 108 ze zm.) dalej jako „Kodeks Pracy”, w zakresie wszelkich prac związanych z wykonaniem przeglądów, konserwacji aparatury i
sprzętu medycznego.
2. Wykonawca odpowiada, za spełnienie przez podwykonawców warunku określonego w ust. 1 oraz umożliwienie Zamawiajacemu wykonania
kontroli w tym zakresie.
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy, przedkłada Zamawiającemu zgodnie z treścią
żądania, dotyczące wykonawcy, jak i odpowiednio podwykonawców:
a)

Oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 wykonują pracę na podstawie umowy o pracę;

b)

Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
określonych w ust. 1 (łącznie z innymi dokumentami jeśli mają wpływ na streść stosunku pracy w zakresie rozaju umowy o pracę i
wymiar etatu) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony; kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez imion i nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników); informacje takie
jak: numer umowy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c)

Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy oraz wcześniejsze przypadające na czas po rozpoczęciu wykonywania umowy;

d)

Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 traktowane będzie jako przyznanie
uchybienia wymogowi określonemu w ust. 1.
5. Zamawiający może przeprowadzić kontrolę realizacji obowiązku określonego w ust. 1, w szczególności w stosunku do osób, którymi
Wykonawca posługuje się w celu wykonania Umowy przebywających na nieruchomości Zamawiającego. Osoba upoważniona przez
Zamawiającego do wykonania kontroli może żądać oświadczenia co do rodzaju pracy przez nich wykonywanej oraz potwierdzenia, czy są
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa Pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

§4
1.

Przeglądy, konserwacje i naprawy odbywają się w siedzibie zamawiającego. W uzgodnionych przypadkach przegląd, konserwacja lub
naprawa mogą odbywać się poza siedzibą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy za zgodą upoważnionego pracownika
Zamawiającego.

2.

Wszelkie koszty dojazdu od i do Zamawiającego oraz koszty transportu urządzenia, jego zabezpieczenia na czas transportu i
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

3.

Wyłącznie wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urządzenia od chwili wydania urządzenia do naprawy do
momentu jego zwrotu z naprawy.

4.

Wykonanie przeglądu i konserwacji lub naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego nie wpływa na zmianę terminów wykonania
tych czynności określonych w umowie.

5.

Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą umową po uzgodnieniu z Zamawiającym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 –
14:30.

6.

Wykonanie usługi przeglądów technicznych i napraw bieżących odbywać się będzie na pisemne zlecenie Zamawiającego.

7.

Z każdego przeglądu i konserwacji oraz naprawy zostanie sporządzony a następnie przekazany Zamawiającego protokół zawierający co
najmniej następujące informacje:
a)

Datę rozpoczęcia wykonania przeglądu i konserwacji /naprawy

8.

b)

Datę zakończenia wykonania przeglądu i konserwacji /naprawy

c)

Dostrzeżone usterki oraz ich przyczynę, jeśli możliwe będzie ich określenie

d)

Rodzaj i zakres wykonanych czynności

e)

Imię i nazwisko osoby/osób wykonujących przegląd i konserwację/naprawę

f)

Stan urządzenia po wykonania przeglądu i konserwacji / naprawy

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty które będą stanowić dowód zgodnego z umową wykonania
przeglądu technicznego i konserwacji lub

naprawy m.in.: Nr zlecenia serwisowego zamawiającego, spis wymienionych części

zamiennych i ich ceny, karty pracy potwierdzone przez uprawnionego pracownika zamawiającego, koszt naprawy. Wykonawca
dokumenty te przekazuje najpóźniej w dniu przesłania Zamawiającemu faktury, jako załącznik do niej.
9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z wykonaniem
umowy albo nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

§4
1.

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych w dni robocze (tj. od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 08:00 do godziny 15: 00 pod nr telefonu …………….

§5
1.

Dopuszcza się możliwość korzystania przez Wykonawcę z pomocy podwykonawców tylko za uprzednią, pisemną zgodą
Zamawiającego.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wyboru tylko takich podwykonawców, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i bazę do

3.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

realizacji przedmiotu zamówienia.

§6
1.

Wartość wynagrodzenia tytułem wykonania przedmiotu umowy tj. wykonania okresowych przeglądów technicznych/konserwacji
aparatury medycznej, zgodnie z wymogami producenta wynosi ………………. zł brutto, słownie: ………………………………, w tym podatek
VAT w wysokości ……………….., zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

2.

Strony ustalają, że podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane czynności naprawcze w ramach świadczonej
usługi będzie stawka roboczogodziny, którą ustala się na kwotę ………….. zł/rgodz. brutto oraz potwierdzony przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego faktyczny czas wykonania danej czynności.

3.

Kwoty wymienione w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej umowy i stanowią wynagrodzenie
ryczałtowe. Natomiast kwoty w ust. 2 są

iloczynem roboczogodziny fatycznego czasu poświęconego na naprawę aparatury

potwierdzonym przez Zamawiającego w karcie pracy (raporcie serwisowym). Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym za wszystkie świadczenia Wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego terminowego wykonania
przedmiotu umowy.
4.

Wykonawca zgodnie z ofertą i w ramach obowiązującej umowy oferuje ……………….. % rabatu na części.

5. Każdorazowe wykonanie naprawy, przeglądu konserwacyjnego oraz przeglądu stanu technicznego potwierdzone będzie przez
Wykonawcę pisemnie w dokumentach wskazanych przez Zamawiającego tj. wykaz: aparatów będących przedmiotem wykonanej usługi,
kosztorys oraz kartę pracy tj. dokumentów potwierdzających przegląd techniczny i naprawę sprzętu tj. karta pracy lub raport serwisowy,
wynik testu bezpieczeństwa, wpis w paszport techniczny, protokół naprawczy (w przypadku naprawy).
6. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT za wykonanie danej usługi, oraz dostarczy fakturę VAT nie później niż do
ostatniego dnia miesiąca , w którym wykonano tą usługę.
7. Zapłata należności wyszczególnionych w fakturze Wykonawcy nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
poniżej:
………………………………………………………………………………………………………………..

w terminie 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować
się numer umowy usługi wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji wykonanych usług oraz wszystkie dane określone w art. 106 e
ustawy o VAT.
8.

Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości
płatniczych u Zamawiającego.

9.

Jako zapłatę za fakturę rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.

Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 lit. i).

11. Zakup i dostawa części zamiennych do siedziby Zamawiającego będzie odbywać się na podstawie odrębnego zlecenia po uprzednio
zaakceptowanej ofercie cenowej przez Zamawiającego, z wyjątkiem kosztów zużycia drobnych materiałów i części wymienionych w § 2
ust. 3.1) umowy.
12. Koszty zakupu części zamiennych do siedziby Zamawiającego będą ponoszone bezpośrednio przez Wykonawcę i opłacane przez
Zamawiającego z wyjątkiem kosztów zużycia drobnych materiałów i części zamiennych wymienionych w § 2 ust. 2 d) umowy

§7
1.

Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy,
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz podmiotu określonego w art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2014r. o działalności
leczniczej (DZ.U.2016 1638 j.t.)

2.

Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w
przepisach art. 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego
wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

3.

Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej,
Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa.

4.

Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub
prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.

5.

Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 5 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej, osoba trzecia

§8
1. Wykonawca udziela na okres 12 miesięcy gwarancji należytego wykonania usługi, a na wymienione części zamienne, co najmniej 12
miesięcznej gwarancji lub gwarancji przewidzianej przez producenta, jeżeli jest ona dłuższa.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich zaistniałych wad jakie zostaną ujawnione, albo zobowiązuje się
nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył, a ponadto zobowiązuje się uczestniczyć w zakresie i w sposób
wskazany przez Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach sądowych lub toczących się przed innymi organami, w następstwie
ujawnionych wad.
3. Wykonawca zobowiązuje się że w okresie gwarancji będzie usuwać bezpłatnie wszelkie wady i usterki wynikające z nienależytego
wykonania wcześniejszej wykonanej usługi w terminie 48 godzin w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) od momentu dostarczenia uszkodzonego urządzenia do serwisu, na koszt Wykonawcy
4. W przypadku nie usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji, w terminie określonym w ust. 3 oraz w każdym przypadku nie
przystąpienia do usuwania awarii w terminie określonym w przedmiotowej umowie , Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień niesprawności aparatury po upływie terminu, o
którym mowa w ust. 2 oraz § 2 ust. 4, a ponadto:
a)

Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia,

b)

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kwoty równoważącej koszty usunięcia wad

5. Wszelkie koszty związane z gwarancją, o której mowa w ust. 1 ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o stanie technicznym sprzętu oraz jego prawidłowej obsługi.

7. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzania czynności przeglądowych, serwisowych i naprawczych w paszporcie
technicznym aparatury/urządzenia medycznego tj. poprzez wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach,
uszkodzeniach oraz dopuszczeniu lub nie aparatury medycznej do dalszego użytkowania, z podaniem daty ich aktualności/daty
następnego przeglądu/ daty obowiązywania gwarancji na wymienione podzespoły, części zamienne oraz poprzez załączenie protokołu
przeglądowego w języku polskim ( lub z tłumaczeniem na język polski).
8. Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie wykonania czynności przeglądowych, serwisowych i naprawczych w paszporcie technicznym i
protokole przeglądowym zostało autoryzowane przez Wykonawcę pieczęcią z nazwą firmy, pieczęcią imienną i podpisem inżyniera
serwisu (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis).
9. Gwarancja należytego wykonania naprawy – 12 miesięcy
10. Termin usunięcia wad w trybie gwarancyjnym – 48 godziny od chwili zgłoszenia.

§9
1.

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a)

za zwłokę w wykonaniu prac, za którą nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego
w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od przyjętego w umowie terminu jej wykonania,

b) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w

§6 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia w przedstawieniu do akceptacji

Zamawiającego oferty cenowej o której mowa w § 2 ust. 6
c)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
określonego w §6 ust.1

2.

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. W
takiej sytuacji Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowaną cześć umowy.

3.

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia pełnego odszkodowania.

4.

Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

1.

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą

§ 10

powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,
b) zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
c) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
d) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe i nie leży w
interesie zamawiającego,
e) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub
jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia
f) utrzymanie umowy nie leży w interesie zamawiającego
g) wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wyłonienia
w kolejnym postępowaniu Wykonawcy do czasu podpisania kolejnej umowy.
i) zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym
zmiana nastąpi w wartości brutto, natomiast wartość netto pozostaje bez zmian.
j) Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie ilości wykonywanych usług w zależności od potrzeb Zamawiającego.
2.

Zamawiający

przewiduje

możliwość

dokonania

zmian

w

zakresie

art.

142

ust.

5

Pzp,

tj. postanowień określających zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12
miesięcy, jeśli zmianie ulegną:
a) stawki podatku od towarów i usług tj.

zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie

obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym zmiana nastąpi w wartości brutto, natomiast wartość netto pozostaje
bez zmian

b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisów z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejście w życie zmian, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 ppkt. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5.

W przypadku zmiany, o której mowa ust. 2 ppkt. b) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze
negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (wzrostu
minimalnej stawki godzinowej), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego
wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między
zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia
złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto

6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 ppkt.c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze
negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do
Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na
zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad
przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia
umownego brutto(...).

7.

Zmiany wynagrodzenia określone w ust. 2 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmian wskazanych regulacji na koszt
wykonania umowy.

8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

9.

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

1)

zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

2)

ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

3)

istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług medycznych ,

4)

zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

- rozwiązanie zawartej

umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej

wypowiedzenia.
11. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę przed upływem okresu jej obowiązywania w przypadku naruszania postanowień umowy przez
Wykonawcę, z zachowaniem 30 -dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 11
1.

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

§ 12
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
1.

Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy tj. od dnia …………………. do dnia 31/10/2019r.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

