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ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ – Projekt umowy
UMOWA Nr ......../ZP/17
zawarta dnia ......................... w Tarnobrzegu pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003145, NIP 867-18-81-486, Regon 000312573, który
reprezentuje:
Wiktor Stasiak –

DYREKTOR

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego)

(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiającym,
a
..............................................z siedzibą w .....................................wpisaną w ....................................................
reprezentowaną przez:
.................................................... –

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

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

(oznaczenie funkcji)

zwaną dalej Wykonawcą.
§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej kwoty 209 000 euro.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji
i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Pakiet ..............................................., zgodnie z SIWZ.
2. Zakres świadczeń będzie obejmował konserwację, przeglądy oraz naprawy urządzeń medycznych
znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu, określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) przeglądu rocznego i czynności konserwacyjno – przeglądowych;
b) wystawienie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu
technicznego) wykonanych czynności;
c) uzupełnianie karty naprawy urządzeń;
d) wymianę pakietów serwisowych, (części objęte przeglądem rocznym) oraz jeśli dotyczy
akumulatorów;
e) kalibrację;
f) sprawdzenie instalacji;
g) ustawienie (regulację) wymaganych przez producenta parametrów;
h) napraw;
i) sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.
4. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami
producenta i obowiązującymi przepisami prawa.
§3
Cena i warunki płatności
1. Strony, zgodnie z ofertą przetargową ustalają umowne wynagrodzenie brutto za wykonany
przedmiot umowy w kwocie: ............................................................................... w tym podatek VAT,
słownie:....................................................................................................................................................
Wynagrodzenie netto (bez VAT) wynosi:…………………………………………………...................,
słownie:……………………………………………………………………………………...................,
zgodnie z Formularzem cenowym, będącym częścią oferty.
2. Na łączną wartość przedmiotu umowy składają się wartości jednostkowe netto poszczególnych
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przeglądów opisanych w Formularzu cenowym, powiększone o należny podatek VAT.
3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmniejszeniu i będzie
uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy, wynikająca np.:
z kasacji danego urządzenia.
4. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Wartość, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją w tym dojazd lub
koszt transportu aparatury, w tym dostawa sprzętu zastępczego.
6. Strony ustalają, że zapłata będzie dokonywana na podstawie wystawionych faktur po wykonaniu
usługi, zgodnie z Formularzem cenowym.
7. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
(nr rachunku)...........................................................................................................................................,
w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
8. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji
lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejęcie na osobę trzecią wierzytelności
przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).
9. Wykonawca ma prawo wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, w przypadku
zmian:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) 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.
10. Zmiany, o których mowa, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa. Na
dokonanie zmian, o których mowa w ust. 9 musi być sporządzony i podpisany przez obie strony
aneks.
11. Wykonawca zapewni stałość cen przez okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 9.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§4
Termin i warunki realizacji
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.
Usługi przeprowadzania stałych przeglądów okresowych aparatury medycznej będą wykonywane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
Przeprowadzanie przeglądów aparatury medycznej, może odbywać się tylko po wcześniejszym
zgłoszeniu w formie pisemnej, telefonicznej, faksu przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, z uwzględnieniem ust. 12. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu
zgłoszenia w formie telefonicznej, faksu wynosi …….. godzin (w dni robocze), lub w pierwszy
dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy. Pod pojęciem „reakcji serwisu” rozumiany
jest kontakt telefoniczny, e-mail Wykonawcy z Zamawiającym w celu ustalenia zakresu działań lub
przyczyn awarii oraz terminu przyjazdu do Zamawiającego.
Zgłoszenia o potrzebie przeprowadzenia przeglądów aparatury medycznej przekazywane będą przez
pracownika Działu Techniczno – Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu po wcześniejszej akceptacji Dyrektora/upoważnionej osoby.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów aparatury medycznej w terminie do 7
dni od momentu zgłoszenia przekazanego przez pracownika Działu Techniczno – Gospodarczego
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
W przypadku wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek
umieszczenia na niesprawnym aparacie/urządzeniu czytelnej informacji: urządzenie niesprawne –
nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać.
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7. 1W przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 11 Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu
zastępczego w terminie 7 dni od momentu wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania.
8. W cenie za przegląd techniczny Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z tą usługą,
w tym dojazd lub koszt transportu aparatury.
9. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym
z właściwości danego sprzętu/aparatury, SIWZ, wymogami producenta, obowiązującymi
instrukcjami, standardami, normą oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż, na podstawie
pisemnego zlecenia Zamawiającego.
10. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej
aparatury kontrolno – pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego.
11. W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, transport
aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki.
12. Przeglądy techniczne wykonywane są w terminach wynikających z zaleceń producenta lub dostawcy.
13. Usterki stwierdzone w trakcie przeglądu, możliwe do natychmiastowego usunięcia bez konieczności
wyłączania urządzenia z użytkowania, będą usuwane w trakcie przeglądu po uzgodnieniu
z Kierownikiem Działu Techniczno – Gospodarczego oraz po akceptacji Zamawiającego.
14. Wykonawca zapewnia możliwość uzyskania przed zleceniem usługi, wcześniejszej porady lub
konsultacji telefonicznej z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do przeprowadzenia przeglądu lub
naprawy.
15. W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie
Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej
kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki
w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.
Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1
16. Naprawy będą realizowane do 300 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, czyli do
kwoty…………………………………….zł. brutto, z zastrzeżeniem ust. 15.
17. W przypadku naprawy przekraczającej w/w limity, Zamawiający przeprowadzi odrębną procedurę
udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tej usługi.
18. Przez kalkulację cenową rozumie się sumę:
1) wartości brutto 1 rbg określonej przez Wykonawcę w ofercie w tym: narzuty i koszty związane
z przygotowaniem ofert cenowych;
2) ewentualny koszt dojazdu/ powrotu;
3) wartość brutto zużytych materiałów wyszczególnionych w karcie pracy;
4) ewentualny koszt ekspertyzy stanu technicznego opisującą zakres uszkodzeń oraz części
i podzespoły, które będą wymienione w trakcie naprawy.
19. Przez wykonanie naprawy rozumie się usunięcie usterki w pełnym zakresie, sprawdzenie
poprawności pracy urządzenia i dokonanie wpisu do paszportu technicznego o dopuszczeniu
urządzenia do dalszego użytkowania.
20. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie określonym w przedstawionym
harmonogramie, o którym mowa w ust. 15.
21. Wykonawca zobowiązuje się po dokonanej naprawie do przedstawienia wykazu użytych części
zamiennych wykorzystanych w trakcie prac oraz na każde żądanie Zamawiającego ekspertyzy
powykonawczej stanu technicznego opisującą zakres uszkodzeń oraz części i podzespoły, które będą
wymienione w trakcie naprawy.
22. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu
braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej
dostępności tych części, nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej ze strony
Wykonawcy i postanowień o karach umownych określonych w § 6. Wykonawca w takiej sytuacji,
zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym i wystawienia opinii
o wyłączeniu z użytkowania danego aparatu.
23. Wykonawca będzie wykonywał usługi objęte niniejszą umową w siedzibie Zamawiającego od
poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
z zastrzeżeniem ust. 9.
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Dotyczy Pakietu 5, 13, 14, 17, 25, 27, 28, 36, 37, 42, 47, 51, 62, 63, 64, 68, 85, 90, 96, 107, 121, 122, 123, 130,
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24. Na wykonaną usługę naprawy Wykonawca udziela, co najmniej trzy miesięcznej gwarancji na
robociznę oraz gwarancji na wymienione części zamienne i materiały na okres nie krótszy niż
gwarancja udzielona przez producenta tych części.
25. Przedmiot umowy określony w § 2 ust. 2 będzie realizowany do wartości określonej w § 3 ust. 1.
26. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa
w ust. 1 wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
27. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności
wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy
przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę (wykonawcę) przed zakończeniem okresu realizacji
przedmiotu umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na
podstawie umowy o pracę.
28. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań wskazanych
w ust. 26 i 27.
29. Na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych
przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi będące przedmiotem umowy.
W przekazanych kopiach umów o pracę wysokość wynagrodzenia pracownika powinna być
zabezpieczona w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
§5
Reklamacje
1. W przypadku wykonania usługi niezgodnej z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do
powtórnego wykonania usługi w sposób należyty. Reklamacja powinna być załatwiona w terminie 3
dni roboczych od daty zgłoszenia nienależytego wykonania usługi.
2. Zamawiający może zgłaszać nienależyte wykonanie usługi w terminie miesiąca od dnia ich
stwierdzenia (zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem na nr ….................................................).

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.

1)
2)
3)

§6
Odpowiedzialność Stron umowy
W przypadku nie wykonania usługi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego
w § 3 ust.1.
W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
20 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.
W przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego w terminie opisanym w § 4 ust. 7, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.
1, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.
W przypadku określonym w ust. 1 gdy zwłoka przekroczy 20 dni, Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w każdej chwili w przypadku
zaistnienia jednego z wymienionych przypadków:
W trybie określonym w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
o którym mowa w § 9 ust. 3.
W przypadku wykonania przez Wykonawcę usługi niezgodnej z zamówieniem po 2-krotnym
zgłoszeniu reklamacyjnym, określonym w § 5 ust.2 lub ze zwłoką, określoną w § 6 ust. 5.
Jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu wykonania usługi, określonej w § 2 ust. 1
z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem sytuacji kryzysowej, ogólnokrajowej, niezależnej od
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Wykonawcy, a Wykonawca na piśmie udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 przez Zamawiającego
poprzedzone zostanie co najmniej 3 - krotnym upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491
i następne Kodeksu Cywilnego stosuje się).
3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 2 nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne
inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za już wykonane usługi, będące przedmiotem
niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne
określone w § 6 ust. 4 obowiązują.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§8
Zmiana stron umowy oraz podwykonawstwo
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie innym niż
wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.
Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy, a podmiot ten zobowiązał się do
udzielenia Wykonawcy swoich zasobów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy – w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zobowiązany jest poinformować o tym fakcie
Zamawiającego w ciągu 5 dni od wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podwykonawcą,
z jednoczesnym wykazaniem iż proponowany nowy (inny) podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż w ogłoszeniu i SIWZ.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie
części lub całości przedmiotu umowy. W razie naruszenia przez Wykonawcę ust. 1 Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania kary umownej
określonej w § 6 ust. 4.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia objętego niniejsza umową.
§9
Postanowienia końcowe
Umowa obowiązuje od dnia .................... r. do dnia 30.06.2018 r.
W przypadku zrealizowania wartości umowy określonej w § 3 ust.1, umowa wygasa.
W razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez
Wykonawcę.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 10
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.
Zamawiający:

Wykonawca:
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