Załącznik nr 4 do siwz – wzór umowy

UMOWA nr ……..
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

zawarta w dniu ……………………............. w Otwocku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w
Otwocku, adres: 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000047820, NIP 532-16-62-948, REGON 000290156,
reprezentowanym przez dr. n. med. Mieczysława Błaszczyka – Dyrektora, uprawnionego do samodzielnej
reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik do umowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
_____________________________________ z siedzibą w _______________, adres: _____________________________________________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS __________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną przez ____________________________________ uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych do
jednoosobowej/łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik nr ____ do umowy
/ na podstawie pełnomocnictwa nr _____ z dnia _____, które stanowi załącznik nr __ do umowy, udzielonego
przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik nr
___ do umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”
lub
_______________________________,
prowadzącym/ą
działalność
gospodarczą
pod
firmą
___________________________________,
adres
głównego
miejsca
wykonywania
działalności:
____________________________________________________wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr ____ do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

1.

2.

§1
Na podstawie niniejszej umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania
pogwarancyjnej obsługi serwisowej rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 1,5T o sn. 49342
64090 zwanego dalej „sprzętem”, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia („SIWZ”) oraz ze złożoną ofertą.

3.

Zamówienie objęte niniejszą umową składa się z zamówienia podstawowego i zamówienia
opcjonalnego. Zakres poszczególnych części zamówienia jest wyszczególniony w SIWZ.
4. Wykonywanie obsługi serwisowej obejmuje następujące czynności:
1) przeglądy okresowe:
a) regularne przeglądy okresowe (co 6 miesięcy) - interwały i zakres przeglądów według wymagań
producenta; szczegółowe terminy przeglądów - uzgadniane każdorazowo z Zamawiającym,
b) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
c) kontrola występowania usterek zewnętrznych,
d) inspekcja zużycia części,
e) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
f) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
g) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
h) konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego,
i) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
j) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
k) dokumentacja przeglądów;
2) kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych:
a) sprawdzenie jakości obrazu,
b) sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie
potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów,
c) przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości
nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych;
3) zdalna diagnostyka:
a) ciągłe, zdalne, proaktywne monitorowanie parametrów aparatu i magnesu nadprzewodzącego
realizowane za pomocą dedykowanego oprogramowania,
b) przekazywanie Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca miesięcznych raportów z
monitoringu parametrów aparatu zawierających w szczególności codzienny poziom helu z
czujnika 1 i czujnika 2, temperaturę głowicy skraplającej hel, średnią moc z jaką pracuje grzałka
zapewniająca właściwe ciśnienie helu w magnesie, ciśnienie helu w magnesie,
c) wykonywanie napraw zdalnych z pomocą dedykowanej platformy serwisowej do zdalnej
diagnostyki i naprawy uszkodzeń;
4) modyfikacje:
a) przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy
urządzenia,
b) wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia;
5) naprawy:
a) wykonanie .........1 wizyt serwisowych rocznie (jako 1 wizytę serwisową rozumieć należy jeden
kompletny proces naprawczy zaczynający się diagnostyką a kończący się przekazaniem
sprawnego aparatu do eksploatacji, przy czym wizyty nie obejmują kosztów części zamiennych),
b) telefoniczna pomoc inżyniera serwisowego w razie awarii dostępna w godzinach od 8 do 17 w dni
robocze2;
6) wpisywanie wykonanych czynności do dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu) oraz
wystawianie certyfikatu zaświadczającego o sprawności aparatu oraz informującego o
przeprowadzonej okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami określonymi przez
producenta.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonywania usług zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta rezonansu magnetycznego,
obowiązującymi normami oraz z zachowaniem przepisów bhp i p.poż,
2) powierzenia realizacji przedmiotu umowy osobom posiadającym odpowiednie ku temu
kwalifikacje i przeszkolonym w zakresie serwisowania rezonansów Magnetom Essenza,
3) wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy przy użyciu własnych narzędzi i
materiałów w siedzibie Zamawiającego,
4) wykonywania czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy w dni robocze,

1

zgodnie z treścią oferty Wykonawcy
ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
2

5) wykonywania, przed przystąpieniem do wykonywania jakiejkolwiek usługi u Zamawiającego,
kopii bezpieczeństwa danych, konfiguracji oraz oprogramowania systemu, jeżeli zaistniała
usterka tego nie uniemożliwia,
6) w przypadku zaistnienia konieczności wymiany części zamiennych wynikłej w trakcie przeglądu
Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić o tym Zamawiającego oraz przygotować wycenę
obejmującą koszt części zamiennych.
6. Zamówienie opcjonalne obejmuje dostawę i wymianę głowicy skraplającej hel – ColdHead.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki oraz potencjał kadrowy i techniczny do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
8. Niewykorzystane w danym roku wizyty serwisowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a,
Zamawiający może wykorzystać w latach kolejnych.
9. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostęp do dedykowanego portalu zgłoszeń
serwisowych z możliwością monitorowania przez Zamawiającego stanu realizacji zgłoszenia.
10. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie aplikacyjne w postaci szkoleń dla
techników i personelu medycznego w zakresie obsługi, konfiguracji i wykorzystania urządzenia
w ilości 5 godzin rocznie, realizowane w siedzibie Zamawiającego, prowadzone przez aplikanta
posiadającego aktualne szkolenia aplikacyjne prowadzone przez producenta sprzętu – w
terminach ustalonych z Zamawiającym. 3
§2
W przypadku wystąpienia awarii rezonansu Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia
naprawy zdalnej w terminie do 2 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii w formie faksu
lub telefonicznie pod wskazany numer. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w
siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia i wykonania naprawy w
terminie 48 godzin od chwili jej rozpoczęcia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii z wymianą części zamiennych - po akceptacji
Zamawiającego i przeprowadzeniu przez niego odpowiedniej procedury o udzielenie zamówienia
publicznego - w terminie 96 godzin od chwili otrzymania akceptacji Zamawiającego. Czas na
przeprowadzenie procedury nie jest wliczany do czasu wykonania naprawy.
3. Zamawiający zapewnia Wykonawcy zdalny dostęp do aparatu do celów serwisowych.
4. Każdorazowo, po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii, zostanie sporządzony
przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół – karta pracy –
zawierający datę wykonania obsługi i zakres wykonanych prac.
5. Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego karty pracy. Każda ze stron zobowiązana jest podpisać kartę pracy w dniu
usunięcia awarii.
6. Strony ustalają, że wszystkie wymontowane i wymienione części pozostają własnością
Zamawiającego, chyba że inaczej przewiduje przedstawiona i zaakceptowana oferta na dostawę
tych części uzyskana w drodze odrębnej procedury o udzielenie zamówienia publicznego (nie
dotyczy głowicy ColdHead, której dostawa i wymiana jest przedmiotem zamówienia opcjonalnego
- Zamawiający przekaże zużytą głowicę do utylizacji przez Wykonawcę).
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na użyte części oraz na głowicę
skraplającą hel. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a jego bieg rozpoczyna się w dniu
podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 5 – dla użytych części; w dniu podpisania protokołu,
o którym mowa w §5 ust. 3 – dla głowicy skraplającej hel.
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone części obejmuje tylko
wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części, w szczególności wady
konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
1) uszkodzenia i wady dostarczanej części wynikłe na skutek:
a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
b) niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu,
c) mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
d) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),
2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.),
3) materiały eksploatacyjne.
1.

3

postanowienia ust. 8-10 opcjonalne, zależne od treści oferty Wykonawcy

9.

1.
2.

3.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych dostarczonych części, jak
i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.
§3
Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy tj. od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego
2021r.
W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona 6 przeglądów rezonansu
magnetycznego (2 w roku) – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym pierwszy
przegląd zostanie wykonany w terminie do dnia 31 marca 2018r.
Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w zakresie wskazanym w SIWZ w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził od Zamawiającego
wykonania umowy w części, która obejmuje zamówienie opcjonalne.

§4
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, nie polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. /
Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych i oświadcza, że
.......................................................................................................... jako podmiot trzeci zobowiązuje się udostępnić
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w zakresie określonym w zobowiązaniu, zasoby, o
których mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, i jako taki podmiot ponosi
odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek zawinionego nieudostępnienia tych zasobów na podstawie art. 22a ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.4
2. W związku z powołaniem się przez Wykonawcę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, na wiedzę i doświadczenie/potencjał techniczny/osoby zdolne do wykonania
zamówienia/zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów/innego podmiotu,
zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych zasobów podmiotu/podmiotów:
……………………………………………...........................................................................................................................................
.......................................................... w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1.
3. W przypadku niewykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów podmiotu
trzeciego/podmiotów trzecich w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto, określonego w §7 ust. 2,
niezależnie od konsekwencji wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.5

1.

2.

3.

§5
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania części przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji
na zamówienie wystosowane przez Zamawiającego. Zamówienie sporządzone w formie pisemnej i
podpisane przez osoby upoważnione przekazane będzie faksem/mailem na numer/adres podany w
ofercie złożonej przez Wykonawcę. Upoważnionymi do podpisania zamówienia są Dyrektor albo
Główny Księgowy i osoba upoważniona przez Dyrektora łącznie.
W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Zamawiającego głowicę skraplającą hel – ColdHead i dokonać wymiany głowicy w terminie 5 dni
roboczych od dnia doręczenia zamówienia.
Po dostarczeniu i wymianie głowicy upoważnieni przedstawiciele stron podpiszą protokół odbioru,
który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§6
1. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w celu umożliwienia Wykonawcy
należytego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności zobowiązuje się do udostępniania
niezbędnej dokumentacji oraz dostępu do pomieszczeń, w których znajduje się sprzęt podlegający
konserwacji i przeglądom.
2. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty robocze, przekazywanie wszelkich
danych i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, udzielanie wyjaśnień ustnych i
pisemnych, koordynację prac wykonywanych przez pracowników stron i nadzorowanie bieżącej realizacji
niniejszej umowy:
4
5

w zależności od treści oferty Wykonawcy,
postanowienia §3 ust. 2-3 opcjonalne, zależne od treści oferty Wykonawcy

1) ze strony Zamawiającego:
- Pan Waldemar Cacko – Kierownik Działu Techniki Medycznej, tel.: 22 779 40 31 wew. 290, e-mail:
dtm@spskgruca.pl,
2) ze strony Wykonawcy
–
……………………………………………………………………………….,
e-mail: ……………………………………………………………. .

tel.

…………………,

§7
1. Z tytułu wykonywania zamówienia podstawowego Zamawiający będzie dokonywał płatności
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z dołu za każdy miesiąc wykonywania przedmiotu umowy w
wysokości:
…………………………….. zł netto (słownie: ………………………………………………) powiększone o należny podatek
VAT w stawce .....% tj. brutto ……………………………. zł (słownie: …….…………………………………………………..),
2. Strony ustalają łączną cenę za wykonanie zamówienia podstawowego na kwotę w wysokości
…………………………….. zł netto (słownie: ………………………………………………) powiększoną o należny podatek
VAT w stawce .....% tj. brutto ……………………………. zł (słownie: …….…………………………………………………..).
3. Cena, o której mowa w ust. 1 i 2 obejmuje koszty wszelkich czynności, o których mowa w §1 ust. 4.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, która nastąpi po zawarciu niniejszej
umowy - zmianie ulega cena brutto a cena netto pozostaje bez zmian; zmiana cen nie wymaga
zawarcia przez strony aneksu do umowy i obejmuje wynagrodzenie za usługi wykonane od dnia
wejścia w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku;
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
która nastąpi po zawarciu niniejszej umowy – procentowa zmiana ceny proporcjonalna do
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia; zmianie ulega cena netto; zmiana cen wymaga
zawarcia przez strony aneksu do umowy i obejmuje wynagrodzenie za usługi wykonane od dnia
zawarcia aneksu; warunkiem możliwości dokonania zmiany jest:
a) przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy, wykazu osób pozostających z
Wykonawcą w stosunku pracy, które zarabiają kwotę równą
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę i aktualizowanie tej listy przez
cały okres trwania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w
SIWZ,
b) uprawdopodobnienie przez Wykonawcę, że zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na koszty wykonania
przez Wykonawcę zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej
umowy;
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, która
nastąpi po zawarciu niniejszej umowy - procentowa zmiana ceny proporcjonalna do zmiany
wysokości składki; zmianie ulega cena netto; zmiana cen wymaga zawarcia przez strony aneksu
do umowy i obejmuje wynagrodzenie za usługi wykonane od dnia zawarcia aneksu; warunkiem
możliwości dokonania zmiany jest uprawdopodobnienie przez Wykonawcę, że zmiana ma wpływ
na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy.
5. Strony ustalają cenę za wykonanie zamówienia opcjonalnego na kwotę w wysokości
…………………………….. zł netto (słownie: ………………………………………………) powiększoną o należny podatek
VAT w stawce .....% tj. brutto ……………………………. zł (słownie: …….…………………………………………………..).

1.

§8
Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury po każdym miesiącu w okresie
obowiązywania umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy w części objętej prawem
opcji Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę po realizacji zamówienia i podpisaniu przez
strony protokołu, o którym mowa w §5 ust. 3.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płacona przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
W przypadku niespełnienia przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek
wymagań, o których mowa w ust. 3, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia
doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego dokumentu.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w
związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia
OC z tytułu prowadzonej działalności, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia, z sumą
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł i ma obowiązek jego aktualizacji w przypadku
wygaśnięcia obowiązywania ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. Wykonawca doręcza
Zamawiającemu nową polisę najpóźniej na 10 dni przed upływem okresu dotychczasowego
ubezpieczenia.

§10
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w
§3 ust. 2 – w wysokości do 25% wartości netto wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa
w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienie opcjonalne) w
terminie, o którym mowa w §5 ust. 2 – w wysokości do 1% wartości netto zamówienia,
którego dotyczy opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 w wysokości do 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego w związku z
okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości do 10%
wartości netto zamówienia podstawowego,
5) karą, o której mowa w §4 ust. 36.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy
dzień opóźnienia w zapłacie należności.
3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.

1.

2.
3.

4.
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§11
Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonywania przez
Wykonawcę tj. w przypadku nieterminowego wykonywania usług lub dostawy lub wykonywania ich
niezgodnie z przyjętymi przez strony w umowie zasadami realizacji. W takim przypadku
Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do zaniechania naruszania postanowień umowy i
wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dni roboczych. Bezskuteczny
upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia
od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu.
Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, następuje z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia
woli o odstąpieniu i skutkuje od dnia odstąpienia.

w zależności od tego czy zostanie zawarty w umowie §4 ust. 3 w związku z treścią oferty wykonawcy

5.
6.
7.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za
wykonaną część umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Z prawa odstąpienia od umowy strony mogą skorzystać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu
okresu, o którym mowa §3 ust. 1.

§12
Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie w
trybie określonym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§14
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

