Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr postepowania: 5/Sprzęt medyczny/18
U M O W A Nr .....................................
Zawarta w dniu ................................. w Bolesławcu,
pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 (NIP: 612-15-42-5 07; REGON: 000310338),
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000024307 w imieniu, którego działa:
1. Adam Zdaniuk – Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
................................................... ...................................................
................................................
reprezentowaną przez:
1. .........................................
2. .........................................
zwanym dalej Wykonawcą (NIP: ...............................; REGON: ........................
...........) zarejestrowanym w .....................................................................................
.............. pod nr ............................. .
§ 1 PODSTAWA PRAWNA
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, znak: 5/Sprzęt medyczny/18, zostaje zawarta umowa o
następującej treści:
§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1

2.

Przedmiotem umowy jest Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 29 zadań dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Bolesławcu, zwanego dalej: „sprzętem” lub „urządzeniem”, nazywane zamiennie.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają

•

załącznik nr 1 do umowy pt. „Opis przedmiotu zamówienia”

•

załącznik nr 2 do umowy pt. „Zestawienie asortymentowo-cenowe”
stanowiące integralną część umowy.
§ 3 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie oraz zaplecze
logistyczne do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przy wykonaniu Umowy
zobowiązany jest dochować staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.
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2

Wykonawca gwarantuje, że elementy i wyposażenie, służące do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2
są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku, nieużywane, kompletne, niepowystawowe,
nieużywane do demonstracji, nierekondycjonowane, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i
funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wymagania określone przez
Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących
integralną część umowy oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego używania.

3

Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy w dniu złożenia oferty nie był przewidziany przez producenta do
wycofania.

4

Wykonawca oświadcza, że elementy i wyposażenie służące do realizacji przedmiotu umowy, będące wyrobem
medycznym są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP oraz spełniają wymogi Ustawy z dnia 20.05.2010r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 211 tj.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz posiadają odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności,
świadectwa i in., przy czym deklaracja zgodności WE oraz certyfikat zgodności dla co najmniej: całego urządzenia
(deklaracja zgodności WE dla komponentów składowych nie jest wystarczająca).

5

Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu poszczególne elementy wymienione w „Opisie
przedmiotu zamówienia”, nastąpić miałoby w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu najpóźniej do czasu wygaśnięcia ważności tych dokumentów.

6

Wykonawca oświadcza, że w ramach niniejszej umowy i ustalonego w Umowie wynagrodzenia zapewni
autoryzowany serwis gwarancyjny i naprawy gwarancyjne.

7

Wykonawca powierzy do wykonania część przedmiotu umowy podwykonawcom w zakresie: dotyczy/nie dotyczy

8

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób
przebywających na terenie Zamawiającego i Wykonawca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

9

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu
umowy.

10

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsca prac w stanie czystości, usunięcia wszelkich opakowań,
kartonów, folii i in.

11

Wykonawca zobowiązany jest usuwać w sposób docelowy i skuteczny wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawcę podczas prac.

12

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich następstw wykonywanych prac, w szczególności ubytków w
tynku i strukturze ścian, płyt gk, glazury i in. na swój koszt, w przypadku ich naruszenia lub uszkodzenia.
§ 4 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do …..tygodni od dnia zawarcia umowy
tj .................. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie uważany za zachowany, jeżeli Zamawiający w
„Protokole odbioru”, co najmniej w ostatnim dniu upływu tego terminu potwierdzi wykonanie przedmiotu umowy.
§ 5 WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.O zamierzonej dostawie sprzętu Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego, z co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem przed przewidywanym terminem dostawy faksem na nr ……………… oraz mailem na adres: …………….
Dostawa i montaż winny zostać zrealizowane w dniach roboczych i w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
2. Wykonawca po zakończeniu dostawy i montażu przedmiotu umowy winien pozostawić miejsca dostawy w stanie
uporządkowanym, w tym usunąć i zutylizować powstałe odpady.
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§ 6 ODBIORY
1

Odbiór końcowy polega na protokolarnym stwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu umowy i stwierdzony
zostanie w „Protokole Odbioru Końcowego”.

2

Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 3 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę, pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru. Przy czym zgłoszenie do odbioru
może nastąpić po wykonaniu przedmiotu umowy, w tym po zainstalowaniu, zamontowaniu wszystkich elementów
składających się na przedmiot umowy i wykonaniu niezbędnych testów oraz pomiarów, które zostaną wykonane w
obecności przedstawicieli Zamawiającego.

3

Za dzień odbioru, uważa się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Strony.

4

Do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko przypadkowej jego
utraty, czy też uszkodzenia.

5

Do protokołu odbioru powinny być dołączone:
a. Protokołów przeszkolenia pracowników Zamawiającego - Użytkownika w zakresie obsługi przedmiotu umowy
b.

instrukcje (obsługi/użytkowania/eksploatacji/czyszczenia/konserwacji) zawierające wszystkie niezbędne dla
użytkownika informacje o dostarczonym przedmiocie zamówienia w języku polskim,

c.

karty gwarancyjne,

d.

paszporty techniczne

e.

wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez
wytwórcę wyrobu podstawa – zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20.05.2015 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 211),

f.

wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania
czynności

instalacji,

okresowej

konserwacji,

okresowej

lub

doraźnej

obsługi

serwisowej,

aktualizacji

oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli
bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211),
g.

w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2017r., poz. 211) ważnych i aktualnych na dzień podpisywania protokołu dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat
wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany
wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za
ich wprowadzenie do obrotu (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie
handlowej/katalogowej oferowanego wyrobu).

h.

stwierdzenia o:
•

odbiorze będącym potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w tym zakresie
i zakończenia odbioru,

lub
•

odbiorze z jednoczesnym wyznaczeniem terminów na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w trakcie
czynności odbiorowych wad nieistotnych w wykonaniu przedmiotu umowy, które nie uniemożliwiają
Zamawiającemu korzystania z przedmiotu umowy,
•

odmowie dokonania odbioru z podaniem powodów takiej odmowy,
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j) ewentualne oświadczenia lub wyjaśnienia Wykonawcy/Zamawiającego związane z czynnościami odbiorowymi,
k)podpisy członków komisji odbiorowej.

6. Jeśli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas, z zachowaniem
zapisów ust 5:
a)

Jeśli wady nie nadają się do usunięcia lub, jeśli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu Umowy po raz
drugi. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunął wad w
wyznaczonym terminie.

b)

Jeśli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości
technicznej i użytkowej przedmiotu Umowy

c)
7

Jeśli wady nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru , zgodnie z jego
przeznaczeniem i zawartą umową, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie tych wad.
W przypadku braku wywiązania się z konieczności naprawy wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, opisanych w
„Protokole Zdawczo - Odbiorczym” w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo
na koszt Wykonawcy zlecić wykonanie naprawy wad innemu podmiotowi, bez konieczności wcześniejszego
powiadamiania Wykonawcy oraz bez utraty prawa do gwarancji.

8 .

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.
§ 7 POSTANOWIENIA DODATKOWE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za odbiór sprzętu oraz podpisanie Protokołu Odbioru
Końcowego i in. są: § …......................…............................

2

Realizatorem umowy ze strony Zamawiającego jest ….................... .

3

Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za wykonanie zamówienia i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego
jest: ..................................................................................................
§ 8 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1

Wartość umowy wynosi w złotych polskich:
Netto :

…...........................

(słownie:
Podatek VAT:
Brutto :

…............................
…..................................

(słownie: …............................................................................................
Ceny jednostkowe zawarte są w Arkuszu asortymentowo – cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do
umowy.
2

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone
Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez strony umowy. Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego
warunkowane będzie załączeniem wymaganych dokumentów oraz pozytywnym wynikiem testów i prób rozruchu
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przedmiotu umowy.
3

Cena brutto umowy uwzględnia m.in. koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu, koszty transportu
do Zamawiającego i ubezpieczenia na czas transportu, koszty załadunku i rozładunku, koszty ubezpieczenia do chwili
odbioru, należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami prawa
obowiązującymi na terenie Polski, uruchomienie przedmiotu umowy, przeszkolenie personelu, wskazanego przez
Zamawiającego w zakresie obsługi, podatek VAT oraz wszystkie inne niewymienione, a niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia.

4

Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi w złotych polskich, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

5

Ustalone wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i
wyklucza żądanie przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich dostaw i prac.

6

W przypadku pomięcia przez Wykonawcę w ofercie przy wycenie jakiegokolwiek elementu, określonego w SIWZ i jej
nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego
tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

7

Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej
powstałe w banku Wykonawcy, pokrywa Wykonawca.

9

Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego zamówienia. Wartość
ogółem umowy brutto oraz jej poszczególnych elementów podlega automatycznej waloryzacji uwzględniającej
zmianę wielkości podatku od towarów i usług VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu.

10

Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody, przez podmiot,
który utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej).
§ 9 OBSŁUGA SERWISOWA I GWARANCJA

1

Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonych elementów przedmiotu umowy, zastosowanie właściwych i
pozbawionych wad materiałów, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczony
przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i zostanie zainstalowany zgodnie z wymaganiami producenta.

2

Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiającemu przysługuje
rękojmia za wady fizyczne i prawne dostarczonego Przedmiotu umowy i wykonanych usług w ramach Przedmiotu
umowy określonego w § 2 umowy, który równy jest okresowi gwarancji na wszystkie wykonane usługi i produkty
wykonane w ramach Przedmiotu Umowy i wynosi …….. (min. 24) miesięcy.

3

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski na
dostarczony przedmiot umowy.

4

Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego.

5

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w umowie, jeżeli zgłosił wadę
przed upływem tego okresu.

6

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.

7

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

8

Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do sprzętu/aparatury będącego przedmiotem umowy przez
okres 10 lat od daty zawarcia umowy.
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9

W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu/modułu, Wykonawca
obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy, wolny od wad.

10

Okres gwarancji dla nowo zainstalowanego podzespołu/modułu po naprawie wynosi minimum 24 miesiące lub
więcej w przypadku gdy pozostały okres gwarancyjny wynikający z umowy gwarancyjnej jest dłuższy niż wskazany.

11

W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca
gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o takich samych funkcjach użytkowych.

12

Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu umowy lub usunięcia wad nie dopełni obowiązku wymiany
przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy wciągu 7 dni kalendarzowych,
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy
tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym dotyczy
również sytuacji, w których Wykonawca nie odebrał reklamowanego przedmiotu umowy.

13

Zgłoszenie awarii/usterki będzie dokonywane przez Zamawiającego przez 24 godz/dobę, 365 dni/w roku
telefonicznie, faksem lub e-mail’em wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy znajdującego się w
............................ tel. ....................................... fax. ..............................................., adres e-mail
….....................................................

14

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu do 48 godz. (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu zgłoszenia awarii/usterki Wykonawcy. Przez „reakcję
serwisu” Zamawiający rozumie działanie, rozpoczęcia diagnozy sprzętu/aparatury na drodze telefonicznego wywiadu
technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy.

15

Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż (max. 5 dni) ……… dni robocze, tj. od
pn-pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) bez użycia części zamiennych lub z użyciem części
zamiennych nie sprowadzanych z zagranicy, licząc od daty zgłoszenia awarii/usterki w siedzibie Zamawiającego. W
przypadku sprowadzania części spoza Polski Wykonawca wykona naprawę max. do (max.10 dni) …………
roboczych, tj. od pn-pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i max. do (15 dni) ……………………
roboczych), tj. od pn – pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku konieczności
sprowadzenia części zamiennych spoza UE. Jeżeli usługi gwarancyjnej ze względów technicznych nie będzie można
wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt i ryzyko odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy
do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt lub jego podzespół/moduł.

16

Jeżeli termin usunięcia awarii/usterki, o której mowa wyżej, upływać będzie w dniu wolnym od pracy, jej realizacja
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

17

Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy w terminach, o którym mowa powyżej, lub jeśli po usunięciu usterki lub awarii
urządzenie nadal nie będzie w pełni sprawne, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia naprawy wraz z
kosztami ewentualnego transportu w obie strony innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

18

Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji. Jako czas niesprawności uznaje się
okres od daty przyjęcia zgłoszenia awarii/usterki do daty przekazania sprawnego sprzętu/aparatury Zamawiającego.
Okres niesprawności liczony jest w dniach.

19

W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę lub braku reakcji Wykonawcy, Zamawiający może wystąpić z
wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane
z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

20

W razie kolizji postanowień niniejszej umowy z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego wydanego przez
Wykonawcę lub przez producenta Urządzenia, rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia niniejszej umowy.

21

Wykonawca w okresie gwarancyjnym dokona w ramach ceny zamówienia wszystkich przeglądów gwarancyjnych i
serwisowych w ilości wskazanej przez producenta sprzętu, nie mniej niż jeden rocznie (rok liczony jako 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy), chyba, że obowiązujące przepisy lub zalecenia producenta stanowią inaczej. Wykonawca
zobowiązuje się zapewnienia dokonania tych przeglądów przez podmiot do tego uprawniony.
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22

Przeglądów, o których mowa w ust. 21 Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego. Za
dotrzymanie terminów dokonania obowiązkowych przeglądów odpowiada Wykonawca. Bieg terminów związanych z
koniecznością dokonywania obowiązkowych przeglądów rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń. Plan przeglądów dostarczonego sprzętu medycznego zostanie ustalony pomiędzy Stronami
umowy w protokole odbioru przedmiotu umowy.

23

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych i serwisowych oraz wymianą części
przewidzianą przez producenta w okresie gwarancji poniesie Wykonawca.

24

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania na wszystkie oferowane składowe urządzeń
w okresie gwarancji.
§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, w tym prowadzonych przez
Zamawiającego procedur leczniczych, pozyskanych w toku wykonywania usług objętych niniejszą umową. Obowiązek
zachowania tajemnicy rozciąga się na czas trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu

2.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

3.

W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy i wyłącznie w
zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy (w
rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) zbiory danych osobowych,
przetwarzanych w oprogramowaniu.

4.

Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Wykonawcę wymogów
określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr
100, poz. 1024 z późn. zm.).

5.

Wykonawca oświadcza, że stosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyły z ramienia Wykonawcy w wykonaniu
umowy w zakresie wymagającym przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający.

6.

Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy, jednak nie później niż przed podjęciem czynności związanych
z dostępem do danych osobowych zobowiązany jest zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami oraz do ich
podpisania i przestrzegania, tj:

6.1.

Regulaminu udostępnienia połączenia zdalnego (SZP) ,

6.2.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

7.
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Wykonawca zapewnia, że od dnia 25 maja 2018, tj. od dnia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, zwanego dalej RODO, będzie przetwarzać powierzone niniejszą umową
dane osobowe zgodnie z RODO. W przypadku stwierdzenia przez Strony konieczności wprowadzenia dodatkowych
zabezpieczeń, Strony wspólnie uzgodnią środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych.

§ 11 KARY UMOWNE
W umowie przewiduje się wprowadzenie następujących kar umownych:
1

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a.

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 10 dni to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu pkt.c) niniejszego paragrafu.

b.

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie w gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% od wartości
brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczenia terminu przez Zamawiającego
na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwała dłużej niż 20 dni to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu pkt.c) niniejszego
paragrafu.

c.

odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości
20% wartości brutto umowy

przy czym w przypadku gdyby wysokość kary byłaby niższa niż 10 zł, należna kara wynosić będzie 10 zł.
2

Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary
umowne do wysokości szkody rzeczywistej.

3

W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać
zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych określonych w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 684 ze zm.).

4

Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ewentualnych kar
umownych.
§ 12 ZMIANY UMOWY

1

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:
a. numeru katalogowego/kodu
katalogowego/kodu;

sprzętu

będącego

przedmiotem

umowy

w

przypadku

zmiany

numeru

b. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie
wynagrodzenia;
c. wycofania ze sprzedaży niektórych oferowanych elementów przedmiotu umowy – nie dotyczy mammografów
cyfrowych – zmiana na urządzenia o parametrach lepszych lub równoważnych technicznie z wycofanymi bez
zmiany wynagrodzenia;
d. wydłużenia okresu gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wydłużenie okresu
gwarancji;
e. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do wykonania czynności będących
przedmiotem niniejszej umowy;
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f.

zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności
niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności nie był w stanie
uniknąć albo przewidzieć;

g. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku, w którym termin realizacji umowy uzależniony
jest od realizacji przez zamawiającego przedsięwzięcia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu umowy,
którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy może ulec zmianie o okres
konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia
h. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac w
przypadku: odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę; niemożności wykonywania prac, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania
tych prac lub nakazują wstrzymanie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zmian technologicznych – o ile
są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane następującymi okolicznościami: a.
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości przedmiotu umowy; b. pojawienie się nowszej technologii wykonania opisanych w
Specyfikacji (załącznik nr 1) pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c. wystąpienia
niebezpieczeństwa, jak kolizja w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub usunięcie tych kolizji; d. zaistnienia
innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub
należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami;
i.

zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. nie udostępnienia
wykonawcy systemu teleinformatycznego lub innego systemu będącego w posiadaniu Zamawiającego, a
niezbędnego do zainstalowania lub uruchomienia sprzętu;

j.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy (o ilość
dni wymaganych umową dotacyjną), w zależności od treści umowy dotacyjnej zawartej przez Zamawiającego z
Ministerstwem Zdrowia na zakup sprzętu objętego niniejszą umową. W przypadku zaistnienia niniejszej
przesłanki zmiany umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zmianie terminu realizacji umowy na piśmie z
podaniem uzasadnienia.

k.

zmiany danych stron (m.in. siedziby, adresu, nazwy);

l.

omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;

m. 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 umowy;
n.

2

innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na
elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością
zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia;

Okoliczności i warunki dokonania zmiany nie oznaczają roszczenia żadnej ze stron o zmianę, stanowiąc jedynie
prawną możliwość dokonania zmiany umowy za zgodą stron.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie oraz w
następujących sytuacjach:
a.

w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub części nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w takiej sytuacji
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Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
b. gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
c.

gdy dostarczony sprzęt nie odpowiada opisowi i parametrom wskazanym w SIWZ;

d.

gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania działalności wykonawcy
lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy.

2

Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt b-d w terminie do 10 dni od dnia
powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia bez konieczności wyznaczania
dodatkowego terminu.

3

Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące
opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie w sposób
zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

4

W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia, Wykonawca sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia i
przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu.

§ 14 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1

W przypadku zaistnienia sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony są zobowiązane w pierwszej
kolejności do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

2

W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy
Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3

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

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1

Na oprogramowanie w ramach przedmiotu umowy Zamawiający otrzyma nieodpłatną, bezterminową licencję,
uprawniającą do legalnego korzystania z niniejszego oprogramowania, o ile dotyczy.

2

Użytkowanie oprogramowania dołączonego do dostarczonego przedmiotu umowy nie powoduje obowiązku zapłaty.

3

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub
autorskich w przedmiocie umowy, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy pod
rygorem nieważności.

5

Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez
właściwy Zamawiającemu Sąd we Wrocławiu.

6

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

