UMOWA NR ……..
o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

zawarta w dniu ……………………. 2018 roku 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 prowadzonym 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 .......................................................................................................
..............................................................................................................................................
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
___________________________________
w
_________________
przy
ul.
_______________________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr ____ do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na jednorazowym wykonaniu testów specjalistycznych i
sporządzeniu protokołów pomiarowych z testów specjalistycznych następujących aparatów
rentgenowskich i związanych z nimi urządzeń pomocniczych:
1) aparaty stacjonarne:
a) Digital Rad Speed Pro Shimadzu (rok 2014) - 2 szt.
 stół kostny z systemem AEC,
 stojak do zdjęć odległościowych z systemem AEC,
 radiografia bezpośrednia,
b) Digital Rad Speed Pro Shimadzu (rok 2016) - 3 szt.





stół kostny z systemem AEC,
stojak do zdjęć odległościowych z systemem AEC,
radiografia bezpośrednia,

c) RAD ROOM ITALRAY (rok 2012) - 1 szt.
 stół kostny z systemem AEC,
 stojak do zdjęć odległościowych z systemem AEC,
 radiografia pośrednia,
2) aparaty śródoperacyjne C-arm:
a) Ziehm EXPOSCOP 8000 (2002-2017) - 10 szt.,
b) Ziehm SOLO (rok 2012) – 1 szt.,
c) ARCADIS ORBIC 3D SIEMENS (rok 2007) – 1 szt.,
d) BV ENDURA PHILIPS (rok 2012) – 1 szt.,
3) rentgenowski aparat przyłóżkowy Intermedical Basic 100-30 firmy Intermedical (rok 2010) 1 szt.,
4) tomograf komputerowy AQUILION ONE TSX-301C/7C Toshiba (rok 2016) - 1 szt.,
5) aparat RTG Telekomando Aparat SONIAL Vision G3 Shimadzu (Rok 2017) - 1 szt.,
znajdujących się w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać testy specjalistyczne zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz. U.
2017 r. poz. 884), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
§2
Warunki wykonania usługi
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie pomiędzy 12 a 24 sierpnia 2018 r., przy czym
Zamawiający zobowiązuje się w tym terminie do udostępnienia Wykonawcy wszystkich urządzeń oraz
pomieszczeń, których dotyczą testy oraz materiałów eksploatacyjnych koniecznych do
przeprowadzenia testów.
3. Zamawiający zapewni obecność technika do obsługi urządzenia przy wykonywaniu testów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Zamawiający oświadcza, że realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie w zakładzie
czynnym, a dostęp do aparatów będzie organizowany w godzinach popołudniowych i w dniach
wolnych od pracy w sposób niezakłócający ciągłości pracy Zamawiającego (t.j. w dni powszednie w
godzinach od 13.00 do 20.00, w pozostałe dni w godzinach od 7.00 do 15.00).
6. Za realizację przedmiotu umowy przyjmuje się przedłożenie wyników zebranych w formie
protokołów pomiarowych wraz z ich interpretacją oraz wraz z zaleceniami zgodnie z wytycznymi
rozporządzenia.
7. Wykonawca oświadcza, że protokoły pomiarowe będą zawierać zastosowane w analizie formuły
obliczeniowe na podstawie, których uzyskano wyniki końcowe.
8. W przypadku negatywnych wyników testów Zamawiający podejmie działania naprawcze. Po ich
zakończeniu, w ramach niniejszej umowy, może on zlecić Wykonawcy ponowne wykonanie testów
specjalistycznych naprawionego urządzenia zaś Wykonawca zobowiązuje się je wykonać w ciągu 30 dni
od daty otrzymania pisemnego zlecenia i za wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 3.
9. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru po zakończeniu prac
pomiarowych.
10.Odbiór nastąpi najpóźniej 5 dni po złożeniu protokołów do odbioru.
11. Wykonawca w całości odpowiada za jakość wykonanej pracy, a w przypadku popełnienia błędów,
ponosi koszty ewentualnych poprawek i następstw wynikłych z nieprawidłowości merytorycznych oraz
metodycznych zawartych w protokołach pomiarowych.

12. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub braków dokumentacji
ujawnionych w trakcie kontroli PWIS pod warunkiem, że zakres prac nie wykracza poza zakres
określony umową.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania wszystkich wątpliwości dotyczących metod
pomiarowych i obliczeniowych zastosowanych przy realizacji usługi.
§3
Wynagrodzenie umowne
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne w
łącznej wysokości …………………… zł netto powiększone należny podatek VAT w wysokości ……… tj.
……………………….. złotych brutto (słownie:……………………………………………) zgodnie ze złożoną
ofertą.
2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe z podatkiem VAT z wyłączeniem
kosztów określonych w ust. 3.
3. W przypadku, o którym mowa w §2 ust.8 Wykonawca obciąży Zamawiającego za każde dodatkowe
badanie zlecone przez Zamawiającego zgodnie z tabelą poniżej
L.p

Nazwa aparatu

1
2
3

Digital Rad Speed Pro Shimadzu
RAD ROOM ITALRAY
ARCADIS ORBIC 3D SIEMENS

4

Ziehm EXPOSCOP 8000

5

Ziehm SOLO

6

BV ENDURA PHILIPS

7

Intermedical Basic 100-30

8
9

AQUILION ONE
Aparat SONIAL Vision G3

Typ aparatu

Cena netto*

Cena
brutto

stacjonarny aparat RTG
stacjonarny aparat RTG
aparat śródoperacyjny Carm
aparaty śródoperacyjne Carm
aparaty śródoperacyjne Carm
aparaty śródoperacyjne Carm
rentgenowski aparat
przyłóżkowy
tomograf komputerowy
RTG Telekomando

§4
Warunki płatności
1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę po wykonaniu przedmiotu umowy w całości.
2. Należność za wykonaną usługę płacona będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
4. W przypadku niespełniania 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.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Ostateczna wartość wykonanych prac będzie określona na podstawie rzeczywiście przebadanych
aparatów.
7. Negatywny wynik wykonanych testów nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności za
wykonane pomiary.
§5
Przedłużenie terminu realizacji umowy
1. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić, w formie pisemnego aneksu
do umowy, w razie:
1) udzielenia przez Zamawiającego dodatkowych zamówień Wykonawcy, których wykonanie stało
się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć oraz gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych ich wykonania nie można oddzielić od wykonania przedmiotu
umowy,
2) wystąpienia innych okoliczności poza takimi, jakie wynikają z uchybienia Wykonawcy lub za które
Wykonawca jest odpowiedzialny, w szczególności działania siły wyższej lub przerw w dostawach
nośników energii.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu
pisemnego wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy.
§6
Kary umowne
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującą karą umowną:
1) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w §2 ust. 2 – w wysokości do 0,05 %
wartości brutto umowy za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę
przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości do 10 % wartości brutto
umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie należności.
3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.

1.

2.

3.
4.

5.

§7
Odstąpienie od umowy
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.
Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonania
przez Wykonawcę w szczególności w przypadku nieterminowego wykonywania usług lub
wykonywania ich niezgodnie z przyjętymi przez strony w umowie zasadami realizacji.
Odstąpienie następuje z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia woli o odstąpieniu i
skutkuje od dnia odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od umowy Strony zachowują to co sobie wzajemnie do czasu
odstąpienia świadczyły. Wykonawcy przysługuje jedynie prawo do wynagrodzenia za
wykonaną część umowy.
Z prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w okresie 1 roku od dnia
zawarcia umowy.

§8
Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie
na zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§9
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

