
                                                                       Załącznik nr 5 do SIWZ

 Projekt umowy

Modyfikacja nr 3 z dnia 19.02.2020r.

Umowa Nr …...../Z/2020

zawarta  w  dniu  …................  w  wyniku  postępowania  przetargowego  o  zamówienie  publiczne
nr 595/2020 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 Sąd Rejonowy
w Olsztynie  VIII Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Nr  KRS  0000026179
NIP 848-16-30-309 Kapitał zakładowy: 20 475 000,00 PLN - reprezentowaną przez:

1) Andrzeja Bujnowskiego   -             Prezesa Zarządu
2) Janusza Roszkowskiego   -           Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
…............................................................................................
NIP : …....................... Regon: …...........................................
KRS: ….......................
reprezentowaną przez:

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

Wyłonienie  Wykonawcy  i  zawarcie  niniejszej  umowy  jest  rezultatem wyboru  najkorzystniejszej
oferty  w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 595/2020 zgodnie z ustawą
prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na
„Zakup i wymianę lampy RTG do tomografu komputerowego” na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku
Sp. z o.o., o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia  jest  zakup  i  wymiana  fabrycznie  nowej  z  datą  produkcji  nie
wcześniejszą  niż  czwarty  kwartał  2019  roku,  nierekondycjonowanej  lampy  RTG  wraz
z kablem  wysokiego  napięcia  oraz  niezbędnym  oprzyrządowaniem  (zwanej  dalej:
„urządzeniem”,  „sprzętem”)  do  tomografu  komputerowego  Toshiba  Aquilion  RXL  TSX-
101A/UC  (rok  produkcji  2012),  stanowiącego  własność  Zamawiającego,  szczegółowo
opisanej  w Załączniku  nr  1  do  SIWZ  -  parametrami  technicznymi,  które  wraz  z ofertą
złożoną przez Wykonawcę stanowią integralne załączniki do umowy.

2. Zamówienie obejmuje również:
1) wymianę  lampy  RTG  wraz  z  kablem  wysokiego  napięcia  oraz  niezbędnym

oprzyrządowaniem kompatybilnej z tomografem komputerowym Toshiba Aquilion RXL
TSX-101A/UC  (rok  produkcji  2012) wraz  z prawidłowym  uruchomieniem  oraz
wykonaniem  testów  jakościowych,  zakończone  podpisaniem  „Protokołu  zdawczo-
odbiorczego”.

2) gwarancję i rękojmię o której mowa w § 5 niniejszej umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek:

1) demontażu uszkodzonych elementów tomografu,
2) montażu urządzenia, 
3) instalacji  urządzenia,  kalibracji  lampy  i  generatora/detektora,  testy  jakościowe
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i prawidłowego uruchomienia tomografu,
4) wykonania  testów  odbiorczych  i  specjalistycznych,  w  tym  wykonania  pomiarów

parametrów jakości  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  kwietnia
2017r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. Dz. U. 2017 poz. 844 z późn. zm.)

4. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach
z  dnia  14 grudnia  2012  r.,  (tj.  Dz.  U.  z  2019  poz.  701  ze  zm.)  ma  obowiązek
zagospodarowania  powstałych  podczas  realizacji  zadania  odpadów  zgodnie  z  ustawą
o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska  (tj.  z  2019 r.  Dz.  U.  poz.  1396 ze zm.).  Koszty wszelkich  działań
wynikających z ustawy o odpadach obciążają Wykonawcę (wywóz, składowanie i utylizacja
odpadów).  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  dokument
potwierdzający wywóz odpadów i ich utylizację.

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiotu umowy jest dopuszczony do obrotu i używania i jest
oznaczony znakiem CE.

§ 2
Termin realizacji umowy

1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie do 3 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy.

2. Za dzień realizacji umowy przyjmuje się dzień odbioru przedmiotu zamówienia i podpisanie
przez  strony  umowy  bezusterkowego  protokołu  zdawczo-odbiorczego  wraz
z dokumentacją.

§ 3
Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym
po bezusterkowym i  prawidłowym uruchomieniu urządzenia,  w siedzibie Zamawiającego
najpóźniej  w  terminie  określonym  w  §  2  ust.  1  umowy,  po  uprzednim  uzgodnieniu
z Zamawiającym terminu o którym mowa w ust. 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego,
termin odbioru z wyprzedzeniem, co najmniej 1 – dniowym.

3. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron oraz przekazaniu wszystkich
dokumentów  wymienionych  w  niniejszej  umowie.  Raport  serwisowy  zawierał  będzie
w szczególności:
1) nazwę, typ, model, numer seryjny lampy, rok produkcji;
2) datę uruchomienia tomografu komputerowego;
3) potwierdzenie przeprowadzenia pełnej kalibracji oraz kontroli jakości obrazu.

4. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady
sprzętu  uniemożliwiające  jego  użytkowanie  lub  użytkowanie  tomografu  zgodnie
z przeznaczeniem  (wady  istotne).  W  takim  wypadku  Strony  sporządzą  protokół
stwierdzający  przystąpienie  do  czynności  odbioru  oraz  odmowę  jego  dokonania,
wskazujący  także  na  wady  i  usterki  będące  przyczyną  odmowy  dokonania  odbioru.
Wykonawca ma obowiązek  usunięcia  wad  stanowiących  przyczynę  odmowy dokonania
odbioru w terminie określonym w ust. 1. Po usunięciu wad stanowiących podstawę odmowy
dokonania  odbioru,  Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego  o tej  okoliczności,  a  Strony
ponownie przystąpią do odbioru.

5. Jeżeli  w toku odbioru zostaną stwierdzone wady sprzętu,  które nie  uniemożliwiają  jego
używanie  lub  używanie  tomografu  zgodnie  z  przeznaczeniem  (wady  nieistotne),
Zamawiający  dokona  odbioru,  a  w  protokole  odbioru  zostaną  wskazane  wszelkie
stwierdzone  wady.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  wad  lub  uzupełnienia
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braków  w  terminie  do  2  dni  roboczych  przy  czym  Zamawiający  niezależnie  od  tego
uprawniony jest do zastosowania odpowiednio § 6 ust. 1 pkt 1.  Za dzień usunięcia wad
stwierdzonych  w toku odbioru  uważa się  dzień podpisania  przez obie  Strony protokołu
z usunięcia wad i z tą chwilą rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji oraz rękojmi. Jeżeli
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, niezależnie od należnej z tego tytułu
kary umownej, Zamawiający będzie miał prawo do powierzenia ich usunięcia we własnym
zakresie,  na  ryzyko  i  koszt  Wykonawcy,  oraz  samodzielnego  sporządzenia  protokołu,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Osobą upoważnioną do podpisania raportu serwisowego po stronie Zamawiającego jest:
1) Kierownik Działu Technicznego - Robert Pawlukowski, tel. (87) 621-96-55
2) Specjalista ds. sprzętu medycznego – Jacek Sobala, tel. (87) 621-96-02

7. Osobą  upoważnioną  do  podpisania  raportu  serwisowego  po  stronie  Wykonawcy  jest
……….....................................................................................

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
1) kartę gwarancyjną,
2) aktualny  dokument  potwierdzający,  że  zaoferowany  przedmiot  umowy  jest

dopuszczony  do  obrotu  i  używania  na  terenie  Polski  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa (w szczególności deklarację zgodności).

§ 4
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
honorarium  w  wysokości  …...................  netto  +  VAT  tj.  brutto  …..............................
(słownie: …......................................).

2. Zapłata  wynagrodzenia  o  którym  mowa  ust.  1  nastąpi  na  podstawie  prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na wskazany rachunek bankowy tj. …...............................,
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT w formie papierowej z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

3. Podstawą  do  wystawienia  faktury  jest  podpisany  przez  strony,  bezusterkowy  protokół
zdawczo-odbiorczy.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  ust.  1  ma  charakter  ryczałtowy,  nie  podlega

podwyższeniu  i  obejmuje  wszelkie  koszty  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej
i zgodniej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu
zamówienia,  w  tym  w  szczególności  cenę  przedmiotu  zamówienia,  zysk  Wykonawcy,
wymagane  przepisami  prawa  obciążenia  fiskalne  oraz  wszystkie  koszty  związane
z realizacją  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  między  innymi  koszty  cła,  serwisu
gwarancyjnego,  tzn.  koszty  ewentualnych  napraw  gwarancyjnych,  przeglądu
przedsprzedażnego  oraz  wszelkich  innych  opłat,  które  mogą  wystąpić  przy  realizacji
zamówienia.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na
okres  ….....  miesięcy  liczony  od  dnia  odbioru  przedmiotu  zamówienia  potwierdzonego
protokołem  zdawczo-odbiorczym  zgodnie  i  na  zasadach  określonych  w  §  3  niniejszej
umowy.

2. Gwarancja obejmuje serwis gwarancyjny w szczególności: czas i koszty pracy serwisanta,
pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę. Wykonawca jest
zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie
pełnej gotowości do świadczenia usług.

3. Wykonawca  zobowiązany  będzie  w  ramach  serwisu  gwarancyjnego,  do  realizacji
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zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu …...…..
dni roboczych od otrzymania na piśmie lub e-mailem zawiadomienia, na koszt gwaranta. 

4. Upływ  okresu  rękojmi  i  gwarancji  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności
gwarancyjnej,  jeżeli  o  występujących  brakach  lub  wadach  przedmiotu  zamówienia
powiadomiony został przed upływem okresu wskazanego w ust. 1.

§ 6
Kary umowne

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego  do  zapłaty  kary  umownej
w wysokości:
1) 1  %  całkowitego  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  za  każdy

rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania określonego w § 1 w stosunku do
terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) 1  %  całkowitego  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  za  każdy
rozpoczęty  dzień  zwłoki  w  usunięciu  awarii,  wady,  usterki  z  naruszeniem  terminu
wskazanego w § 5 ust. 3 umowy.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 7 ust. 1
niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  wobec  Zamawiającego  kary
umownej  w wysokości  20 % całkowitego wynagrodzenia,  o którym mowa w § 4 ust.  1
umowy.

3. W przypadku, w którym wysokość poniesionej  szkody przewyższa wartość zastrzeżonej
kary  umownej  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dochodzenia  naprawienia  szkody  na
zasadach ogólnych.

§ 7
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze
skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku  opóźnienia  w  wykonaniu  zobowiązania
określonego w § 1 przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

2. Wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5 umowy pozostaje bez
wpływu na uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania umowy.

§ 8
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu  przysługuje  uprawnienie  do  odstąpienia  od  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili jej zawarcia
w terminie  30 dni  liczonych od dnia  powzięcia  wiadomości  o zaistnieniu  wspomnianych
okoliczności.

2. Zamawiającemu  przysługuje  uprawnienie  odstąpienia  od  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 3 ust. 4 i 5 lub
nie dotrzymanie terminiu o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 9
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Niedopuszczalna jest  zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści  oferty
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana  umowy  jest  możliwa  tylko  w  zakresie  wynikającym  z  treści  4  ustawy  prawo
zamówień  publicznych,  tj.  w przypadku  konieczności  dokonania  zmian  treści  umowy
w związku  ze  zmianą  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  zakresie
wyznaczonym  przepisami  prawa  w  celu  doprowadzenia  umowy  do  stanu  zgodnego

          Strona: 4/6



z przepisami prawa.
3. W  szczególności  nie  stanowi  zmiany  umowy  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  prawo

zamówień  publicznych  (mogą  one  zostać  dokonane  w  drodze  jednostronnego
oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy): 
1) zmiany danych kontaktowych, 
2) elementów formalnych umowy.

§ 10
Zabezpieczenie umowy

1. Zamawiający  żąda  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  %
wartości  brutto  podanej  w  ofercie,  co  stanowi  …....................  zł
(słownie: ...........................złotych 00/100).

2. Zamawiający  zwraca  70%  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania
zamówienia, tj. po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego
bezusterkowym  protokołem  zdawczo  –  odbiorczym  i  po  bezusterkowym  uruchomieniu
sprzętu.

3. Zamawiający zwraca 30% zabezpieczenia w terminie 14 dni po upływie terminu gwarancji,
o której mowa w §  5 ust. 1.

4. Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  przez  podpisaniem
umowy.

5. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku form
wymienionych  w  art.  148  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z poźn. zm.).

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych  przekazywanych w ramach świadczonych usług jest  „Pro-
Medica”  w Ełku  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w Ełku,  ul.  Baranki  24.  Dane  przetwarzane są w celu
realizacji umowy i ich  podanie w zakresie niezbędnym do tego celu jest konieczne. Dane nie są
przekazywane  żadnym  nieuprawnionym  odbiorcom,  ani  też  do  państw  trzecich.  Odbiorcami
danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione podmioty
przetwarzające,  współuczestniczące  w  realizacji  usług,  na  podstawie  zawartych  przed
administratora umów. Administrator zapewnia organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa
dla zapewnienia ochrony danych na najwyższym możliwym poziomie. Dane są przechowywane
przez  czas  niezbędny  do  realizacji  umowy,  oraz  przez  okres  przedawnienia  roszczeń
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobom, których dane dotyczą,
przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełnienia oraz prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania ich danych niezgodnie z przepisami.

§ 12
Osoby do kontaktów

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją umowy są:
a) od strony Zamawiającego :

1. Pawlukowski Robert tel. 87 621 96 55;
2. Sobala Jacek tel. 783 818 900;
3. Krzysztof Orłowski tel. 87 621 96 02.  

b) od strony Wykonawcy      –     …..................................................................................
2. Strony umowy oświadczają, że osoby, o których mowa w ust. 1, są przez nie upoważnione

do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast
uprawnione  do  zmiany  umowy.  Zmiana  lub  uzupełnienie  osób  do  reprezentacji,
wskazanych  w  ust.  1  nie  stanowi  zmiany  umowy  i  wymaga  jedynie  pisemnego
oświadczenia złożonego drugiej stronie.

§ 13
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Postanowienia końcowe
1. Wszystkie sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których strony nie znajdą polubownego

rozwiązania,  będą  rozstrzygane  zgodnie  z  przepisami  prawa  przez  sąd  właściwy  dla
Zamawiającego.

2. W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.  Dz.U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.),
jeżeli  przepisy  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst
jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) nie stanowią inaczej.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

4. Integralną częścią umowy jest :
a) oferta Wykonawcy,

 
 
                              WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY
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