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                                         Projekt UMOWY          Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

zawarta w dniu ……………………………… 2020 r. w Warszawie 
 

 
pomiędzy: 
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – 
Ochota z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 36, wpisanym do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000188485, NIP: 526-
17-71-472, REGON: 010202670,  
reprezentowanym przez: Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego – Dyrektora,  
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” 
 
a   
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu i na rzecz którego działa: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
zawarły niniejszą umowa, zwaną dalej „Umową”, będąca następstwem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 
10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o 
następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot  umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, stacjonarnego cyfrowego aparatu 
RTG dla potrzeb Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Przychodni przy ul. 
Szczęśliwickiej 36, rok produkcji 2020, 
……………………………………………………………….. typ/model/ nr kat. 
......................................... produkcji ………/kraj. (dalej również jako „aparatura 
medyczna”) w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nazwanego: „Zakup 
stacjonarnego, cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb Pracowni Rentgenodiagnostyki 
Ogólnej w Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36”, wraz instalacją, uruchomieniem i 
konfiguracją, przeprowadzeniem testów specjalistycznych dla aparatury medycznej, 
podłączeniem i integracją z systemem informatycznym Zamawiającego oraz 
przeszkoleniem personelu obsługującego Zmawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) do wykonania dostawy aparatury medycznej do siedziby Zamawiającego pod 

wskazane miejsce, tytułem zakupu stacjonarnego, cyfrowego aparatu RTG dla 
potrzeb Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Przychodni przy ul. 
Szczęśliwickiej 36 (dalej jako „Pracownia Rentgenodiagnostyki”);  

2) dokonać zdemontowania i przeniesienia w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego aparatu RTG, który obecnie użytkowany jest w Pracowni 
Rentgenodiagnostyki;  

3) opracowania dokumentacji projektowej Pracowni Rentgenodiagnostyki niezbędnej 
do prawidłowego wykonania prac instalacyjno-przyłączeniowych aparatury 
medycznej (dalej jako „dokumentacja projektowa”) zawierającej: 

a) projekt instalacji aparatury medycznej zaakceptowany przez 
Zamawiającego oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
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21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej 
pracy z urządzeniami radiologicznymi;  

b) projekt i opis osłon stałych w Pracownia Rentgenodiagnostyki 
zaakceptowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego; 

c) prac instalacyjno-przyłączeniowych aparatury medycznej, łącznie z 
wykonaniem zasilania rozdzielnicy elektrycznej, tras kablowych, przyłączy 
i innych elementów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego, 
bezawaryjnego funkcjonowania aparatury medycznej; 

4) do montażu, uruchomienia i integracji aparatury medycznej z systemem 
informatycznym Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu obsługującego 
wskazanego przez Zmawiającego co najmniej w zakresie oprogramowania, 
obsługi oraz eksploatacji aparatury medycznej; 

5) do wykonania testów odbiorczych polegających na sprawdzeniu kompletności i 
jednoznaczności oznaczeń i opisów na elementach aparatury medycznej, 
kompletności dokumentów i specyfikacji technicznej, aparatury medycznej, 
zgodności wartości zmierzonych lub odczytanych parametrów fizycznych 
określonych w specyfikacji technicznej urządzenia (zakres testów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa). Testy odbiorcze wykonane zostaną  przez 
przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do instalowania aparatury medycznej 
przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz wykonanie testów 
specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzonych 
protokołem. 

3. Przedmiot niniejszej umowy musi spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w 
ustawie z dnia 20 maja  2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z 
późn. zm.), z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi 
na pytania Wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego 
zawarcie Umowy.  

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), postanowieniach niniejszej umowy z 
uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania 
Wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie 
Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przekazana przez Zamawiającego dokumentacja jest 
kompletna, nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz akceptuje ją w całości. Wykonawca 
oświadcza, że przed zawarciem umowy, zapoznał się z zakresem przedmiotu umowy 
objętego niniejszą umową, a także uzyskał wyczerpujące informacje o uwarunkowaniach 
wykonywania przedmiotu umowy istniejących na terenie nieruchomości, na której mają 
być wykonany przedmiot umowy, w tym specyfiką budynku podmiotu leczniczego oraz, 
że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę warunków i czasu 
koniecznego do należytego wykonywania przedmiotu umowy, a także pozwoliły na 
dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. 

6. Wykonawca oświadcza, że na własny koszt i ryzyko, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym zabezpieczy, na czas wykonania przedmiotu umowy, elementy 
wyposażenia obiektu znajdujące się w obrębie działań Wykonawcy oraz zabezpieczy 
teren realizacji Umowy i uwzględni wykonanie przedmiotu umowy w czynnym obiekcie 
podmiotu leczniczego z zachowaniem ciągłości standardowego użytkowania obiektu w 
obszarach nie objętych zakresem przedmiotu umowy wraz z ciągami komunikacyjnymi 
umożliwiającymi bezpieczne i niezakłócone korzystanie z tych obszarów przez 
użytkowników. 

7. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy zapewni bezpieczne i 
bezkolizyjne warunki pracy dla personelu oraz dla pacjentów Przychodni Rejonowo - 
Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie, uwzględniając nieprzerwaną 
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pracę personelu przychodni. 
8. Pracownicy Wykonawcy będą na terenie przychodni stosować się do ogólnych zasad 

właściwego zachowania obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności: 
całkowitego zakazu: palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania wulgaryzmów. 

9. Transport materiałów, wyrobów, maszyn i innych urządzeń wykorzystywanych do 
realizacji przedmiotu Umowy, jak również ich składowanie odbędzie się na wyłączny 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie z terenu wykonania przedmiotu umowy 
wszelkie pozostałości po wykonanych w związku z realizacją umowy pracach i w 
obowiązującym zakresie przekaże je do utylizacji. 

11. Wykonawca zabezpieczy teren objęty wykonaniem przedmiotu umowy w okresie trwania 
Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

12. Strony oświadczają, że: 
1) Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto zamówienia, w formie 
......................... 

2) Wniesione przez Wykonawcę do dyspozycji Zamawiającego zabezpieczenie   
należytego wykonania Umowy w kwocie  ................ zł. (słownie: 
.....................................)  
Zamawiający rozliczy zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych - 
art.147-151. 

 
§ 2 

Termin  realizacji umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w 

terminie do dnia 28 lutego 2021 r., z tym że:  
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązku dostawy do siedziby 

Zamawiającego pod wskazane miejsce aparatury medycznej tytułem zakupu 
stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb Pracowni 
Rentgenodiagnostyki, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), w terminie do dnia 6 
listopada 2020 r.; 

2) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku zdemontowania i 
przeniesienia aparatury medycznej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2), w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 
podpisania umowy, do zatwierdzenia harmonogram wykonania przedmiotu umowy 
uwzględniający równoległą pracę ekip prowadzących roboty modernizacyjne 
pomieszczenia Pracowni Rentgenodiagnostyki, w którym zostanie zainstalowana 
aparatura medyczna. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.  

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca 
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględnieni w całości lub w 
części uwag Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia 
harmonogramu przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie przeprowadzał zebrania koordynacyjne z udziałem Wykonawcy, 
podczas których Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej 
informacji o stanie zaawansowania wykonania przedmiotu umowy w stosunku do 
zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu przedstawionego przez 
Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do akceptacji całość 
dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od podpisania umowy. Przekazanie 
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dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Odbiór dokumentacji 
projektowej nastąpi na podstawie protokołu odbiorczego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do 
umowy.  

6. W razie stwierdzenia braków w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobligowany jest 
do ich usunięcia i przedłożenia Zamawiającemu poprawionej dokumentacji projektowej w 
terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia do momentu przedłożenia Zamawiającemu poprawionej dokumentacji 
projektowej.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do dokumentacji projektowej, 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 5 dni od daty 
otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. W przypadku gdy Wykonawca nie 
uwzględnieni w całości lub w części uwag Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia do momentu zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w 
terminach określonych w harmonogramie. 

9. Nadzór nad wykonywaniem umowy ze strony Zamawiającego sprawuje 
……………………..………. tel. (0-22)  …, fax: (0-22) …... 

10. Nadzór nad wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy sprawuje .............. 
........................................ tel. .................. fax. ................ 

 
§ 3 

Cena 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i 

wynosi netto............................... PLN (słownie:…............ .................................) +należny 
VAT, co stanowi kwotę brutto ……………PLN 
(słownie:………………………………………..), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy 
stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy.  

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w dwóch częściach, w następujący 
sposób:  
1) płatność I: za wykonanie Przedmiotu Umowy ujętego w § 1 ust. 2 pkt 1) w 

wysokości: … netto............................... PLN (słownie:…............ .................................) 
+należny VAT, co stanowi kwotę brutto ……………PLN 
(słownie:………………………………………..);  

2) płatność II: za wykonanie Przedmiotu Umowy ujętego w § 1 ust. 2 pkt 2-5) w 
wysokości: … netto............................... PLN (słownie:…............ .................................) 
+należny VAT, co stanowi kwotę brutto ……………PLN 
(słownie:………………………………………..). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ oraz złożoną przez Wykonawcę 
ofertą, w tym wartość towaru z podatkiem VAT, cło, koszt opakowania, transportu z 
ubezpieczeniem, dostarczenie pod wskazane miejsce, serwis w okresie trwania 
gwarancji, instalację i uruchomienie oraz szkolenie personelu, nawet, jeśli czynności te 
nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy, z uwzględnieniem 
wykonania przedmiotu umowy w czynnym obiekcie służby zdrowia.  

 
§ 4 

Warunki  płatności 
1. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto podane w fakturze 

w terminie do 30 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę  przedmiotu zamówienia, jego 
instalacji, uruchomieniu oraz szkoleniu personelu obsługującego, potwierdzonych bez 
zastrzeżeń protokołem odbioru na podstawie oryginalnej faktury Wykonawcy prawidłowo 
wystawionej zgodnie z warunkami zawartymi w  § 2 i 3. 
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2. Podstawą wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę będą podpisane bez zastrzeżeń 
protokoły, według wzoru określonego w załącznik nr 7 do Umowy:  

1) Protokół odbioru częściowego (płatność I); 
2) Protokół odbioru końcowego (płatność II). 

3. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w dniu dostawy 
towaru na adres e-mail: ………@…….pl  ze wszystkimi  prawnymi skutkami jej 
doręczenia. 

4. Faktura VAT musi zawierać, co najmniej:  
1) zakres wykonanego przedmiotu umowy;  
2) dane Wykonawcy, w tym numer konta na jakie należy dokonać płatności;  
3) numer umowy, której dotyczy faktura (wymagane tylko w przypadku faktur 

elektronicznych). 
5. Wykonawca będzie wysyłał faktury z adresu e-mail : ……………………………………… 
6. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; 

koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.  
 

§ 5 
Pakowanie i znakowanie 

Opakowanie przedmiotu umowy powinno być odpowiednie do rodzaju transportu oraz będzie 
chroniło przedmiot zamówienia przed wszystkimi możliwymi warunkami, których można się 
spodziewać w czasie transportu. 
 

§ 6 
Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona aparatura medyczna jest wysokiej jakości i 
posiada dokumenty wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 

2. Wykonawca  udziela na aparaturę medyczną  określoną w § 1  …….. miesięcznej 
gwarancji liczonej od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego 
odbioru, instalacji oraz przeszkolenia personelu obsługującego. 

3. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne w przedziałach 
czasowych zalecanych przez producenta zakończone wystawieniem certyfikatu 
dopuszczającego do eksploatacji, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego.  

4. Wykonawca oświadcza, że koszty wszystkich przeglądów aparatury medycznej w okresie 
gwarancyjnym zostały zawarte w wynagrodzeniu za wykonanie umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny autoryzowany aparatury medycznej 
sprawowany będzie przez ………….. ………………………………………………… (wpisać 
nazwę, adres i tel. kontaktowy). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy aparatury medycznej w czasie 
do … godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia usterki. 

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w aparaturze medycznej w chwili dokonania jego odbioru przez 
Zamawiającego, jak i wszystkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca lub producent aparatury medycznej ponosi odpowiedzialność, jeśli wady te 
ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku różnic w warunkach 
gwarancji między niniejszą Umową, a dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi przez 
Wykonawcę zastosowanie mają warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. 

8. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu i rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej i 
pogwarancyjnej do 24 godzin  (w dni robocze) od otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego lub ustalonego w innej formie przez Strony zawiadomienia. 

9. Wykonawca oświadcza, że w okresie gwarancyjnym, czas naprawy bez konieczności 
sprowadzenia części zamiennych zza granicy wyniesie maksymalnie 3 dni robocze. 

10. Wykonawca oświadcza, iż w okresie gwarancyjnym, czas naprawy z koniecznością 
sprowadzenia części zamiennych zza granicy wyniesie maksymalnie 10 dni roboczych. 
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11. Wykonawca oświadcza, iż w okresie gwarancji, w przypadku konieczności dokonania 
czynności serwisowych w siedzibie Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu, 
Wykonawca pokryje koszty transportu aparatury medycznej w obie strony. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzania czynności serwisowych 
w paszporcie technicznym aparatury medycznej oraz protokołem serwisowym. Wpis do 
paszportu i protokół winien być autoryzowany przez uprawnionego pracownika serwisu 
pieczątką nazwy firmy, pieczątką imienną i podpisem. 

13. Wykonawca  gwarantuje, po upływie okresu gwarancji, co najmniej 10-letni dostęp do 
części zamiennych do aparatury medycznej określonej w § 1 niniejszej umowy. 

14. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek. 
16. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tych 
terminów.  
 

§ 7 
Reklamacje 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenie otrzymanej reklamacji dotyczącej, 
uszkodzenia, wad jakościowych, braków ilościowych przedmiotu dostawy, działalności 
lub usług świadczonych przez Wykonawcę. 

2. Reklamacja składana będzie przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub listem 
poleconym. 

3. Wykonawca odpowiada za stwierdzone wady przedmiotu umowy i zobowiązuje się do 
rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 
daty jej złożenia.  

 
§ 8 

Kary umowne 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) 0,1 % wartości łącznej umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, montażu, lub 
uruchomieniu  przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 
1 niniejszej Umowy,  

2) 0,01 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia personelu, 
liczony od następnego dnia po upływie terminu określonego w harmonogramie, 

3) 0,01 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w reakcji serwisu gwarancyjnego na 
zgłoszone przez Zamawiającego usterki i wady, niniejszej Umowy, 

4) 0,01 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu przez serwis gwarancyjny 
zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym lub 
przy odbiorze przedmiotu dostawy, 

5) 0,1 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na fabrycznie 
nowy o parametrach nie gorszych, 

6) 0,1 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania dokumentacji projektowej projektu Umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 złotych za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

8) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za dopuszczenie do 
wykonywania Umowy innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez 
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zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania z godnie z 
zasadami określonymi umową, 

9) w wysokości 1000 złotych za nieprzedłożenie do zatwierdzenia harmonogramu, 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,    

10) 10 000 zł w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności 
informacji, o którym mowa w § 14, za każde naruszenie. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu 
wynagrodzenia. Przed  dokonaniem potrącenia Zmawiający zawiadomi pisemnie 
Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz wystawi i przekaże 
Wykonawcy wezwanie do zapłaty. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia wezwania do zapłaty. 

3. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Za odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 oraz z innych przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.  

5. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.  

 
§ 9 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców :  

1) …………………………………………… - zakres prac: 
……………………………………………… 

2) …………………………………………… - zakres prac: 
……………………………………………… 

2. Wykonawca przedłoży projekty umów z Podwykonawcami. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania zatrudnionych u 
siebie Podwykonawców, w takim samym stopniu jak za własne. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z innymi niż wymienionymi w ust. 1 
Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 3 lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania prac określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi sprzeciwu 
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

6. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 5 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się terminowo regulować należności w stosunku do swoich 
Podwykonawców. 

8. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym 
przypadku zwłoki w zapłacie należności dla Podwykonawcy. Zamawiający zobowiązuje 
się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdym przypadku zgłoszenia się 
Podwykonawcy, który żąda należności od Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie zająć swoje stanowisko na piśmie, co do zgłoszonego 
roszczenia przez Podwykonawcę, o którym mowa w ust. 8, w terminie 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania powyższej informacji. 

10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz 
Podwykonawcy i mimo pisemnego wezwania nie uregulował należności w terminie 5 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania przez Zamawiającego, to jest on upoważniony 
do: 

1) Wstrzymania płatności części wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadającej 
zaległości do czasu uregulowania przez niego płatności na rzecz podwykonawcy 
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lub 
2) Zapłaty zaległości bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, po uprzednim 

zawiadomieniu o tym Wykonawcy. 
11. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego zaległej należności Wykonawcy w stosunku 

do Podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia stosownej kwoty z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub do dochodzenia jego zwrotu od 
Wykonawcy, powiększonej o koszty manipulacyjne Zamawiającego. 

       
  § 10 

Zmiany 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 

1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, 
jeżeli zmiany te   są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności, gdy 
Wykonawca zaproponuje upusty; 

2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wynik 
przekształcenia, przejęcia itp.); 

3) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy:  

a) z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a w szczególności w 
przypadku przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń, zgód, opinii, 
pozwoleń lub innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy,  

b) w przypadku zwiększenia zakresu wykonania umowy, z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

c) będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będących następstwem konieczności zmian 
dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczności te miały lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej lub roboty modernizacyjne pomieszczenia Pracowni 
Rentgenodiagnostyki, w którym zostanie zainstalowana aparatura medyczna, 
oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy; 

e) będących następstwem okoliczności, wynikających z robót modernizacyjnych 
pomieszczenia Pracowni Rentgenodiagnostyki, w którym zostanie 
zainstalowana aparatura medyczna. 

4) w zakresie zmian w przyjętych rozwiązaniach w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia w tym zmiana materiałów, pod warunkiem, że osiągnięte efekty będą 
równe bądź lepsze od zakładanych przez Zamawiającego, zastosowane technologie 
będą korzystne dla realizowanego przedmiotu umowy a wprowadzone zmiany nie 
wpłyną na cenę, jakość i termin realizacji umowy; 

5) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, 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 lub zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę; w takim wypadku wpływ takich zmian na wysokość kosztów 
wykonania umowy będzie udokumentowany przez Wykonawcę, zaś zmiana umowy 
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będzie obejmowała zmianę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do 
udokumentowanej zmiany takich kosztów; 

6) w zakresie zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 

7) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji zamówienia lub wyłączenia 
podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca polegał na 
wiedzy i doświadczeniu podwykonawców i uczestniczyli oni w wykonaniu 
zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki 
uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co 
podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia; 

8) w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający 
przewiduje możliwość przystąpienia podwykonawców do zobowiązania; Wykonawca 
zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców i powodów 
włączenia ich do realizacji Umowy; 

9) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego przedmiotu zamówienia, jeżeli 
nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;  

10) w przypadku wycofania z produkcji przedmiotu zamówienia po terminie złożenia 
oferty Zamawiającemu poprzez zastąpienie go innym urządzeniem techniczne i 
technologiczne są równorzędnym lub lepszym od pierwotnie określonych w ofercie 
Wykonawcy; 

11) wydłużenia terminu gwarancji bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy; 
12) zmian postanowień umowy stanowiących następstwo zaistnienia okoliczności o 

charakterze siły wyższej; 
3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy przyznającej dotację o dofinansowanie zadania objętego 
niniejszą umową lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji zadania objętego 
niniejszą umową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o zmianę umowy 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym informacji uzasadniających 
żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę żądania zmiany. 
 

§ 11 
Licencja i prawo autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy Wykonawca udziela 
Zamawiającemu na oprogramowanie użytkowe zainstalowane w aparaturze medycznej 
(„Oprogramowanie”) niewyłącznej licencji na czas nieokreślony, uprawniającej do 
nieodpłatnego korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego wyłącznie do celów 
eksploatacji aparatury medycznej zgodnie z jej przeznaczeniem. 

2. Niniejsza umowa nie przenosi praw autorskich do jakiegokolwiek elementu 
Oprogramowania. 

3. Zamawiający otrzymuje prawo do zainstalowania, korzystania, utrwalania i 
zwielokrotniania  Oprogramowania na potrzeby archiwizacji każdą techniką znaną w 
chwili zawarcia Umowy w związku z koniecznością utworzenia przez Zamawiającego 
kopii zapasowej. 

4. Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z 
Oprogramowania. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji na 
Oprogramowanie okazało się nieskuteczne lub nieważne, Strony uzgadniają dla 
Wykonawcy 10-letni termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego, tylko w przypadku istotnego naruszenia warunków licencji. W wypadku 
wypowiedzenia licencji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach 
wynagrodzenia przewidzianego §3 ust. 1 Umowy inne Oprogramowanie niezbędne do 
eksploatacji aparatury medycznej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w przypadku nie 
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zapewnienia Systemu Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w 
wysokości 20 % kwoty netto wskazanej w § 3 ust 1. 

5. Ponadto w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz prawo zależne do dokumentacji 
projektowej.  

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5, następuje z chwilą przekazania 
dokumentacji projektowej, Zamawiającemu i podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji:  

1) utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od standardu, systemu, formatu w 
nieograniczonej liczbie egzemplarzy;  
2) przetwarzania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, 
sytemu, formatu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;  
3) wprowadzania zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych 
oraz sieci multimedialnych (w tym Internet), w całości i we fragmentach;  
4) wystawiania, wyświetlania;  
5) najmu, dzierżawy lub udostępniania osobom trzecim do używania w innej formie i 
w dowolnym zakresie;  
6) dokonywania tłumaczeń;  
7) wykorzystywania w dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych;  
8) wykorzystywania utworów w całości i we fragmentach;  
9) zamieszczania w prasie, emisji telewizyjnej, radiowej, zamieszczania na stronach 
internetowych, w innych materiałach reklamowych, szkoleniowych i informacyjnych 
lub innych podobnych środkach przekazu informacji;  
10) zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i 
korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1-9.  

7. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw 
osobistych do utworów objętych postanowieniami niniejszej Umowy nie będą wykonywać 
tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie 
Zamawiającego.  

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego dowolnych 
zmian w utworach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na 
podstawie niniejszej Umowy.  

9. Przeniesienie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych powoduje 
przeniesienie na Zamawiającego również własności egzemplarzy utworów (oryginału, 
kopii, negatywu) bez względu na technikę utrwalenia i nośnik, na którym nastąpiło 
utrwalenie.  

10. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, wyczerpuje 
wszelkie roszczenia Wykonawcy, w tym z tytułu przeniesienia przez Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji oraz udzielania zgód w 
zakresie określonym w niniejszej umowie.  

 
§ 13 

Odstąpienie od umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy, w całości lub w części, w terminie 30 
dni od powzięcia informacji o następujących okolicznościach:  
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1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w ustalonym terminie lub nie 
kontynuuje wykonywania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie; 

2) Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z Umowy,  

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 
nienależycie i pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

4) naruszenia przez Wykonawcę przepisów o ochronie danych osobowych w związku 
z realizacją Umowy. 

 
§ 14 

Poufność i przetwarzanie danych osobowych 
1. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o informacjach poufnych, rozumie się przez to 

wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, w szczególności 
informacje organizacyjne, finansowe, prawne, biznesowe, techniczne, w tym dotyczące 
zakresu współpracy, know-how lub inne informacje mające wartość gospodarczą, a także 
informacje pozyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, 
niezależnie od sposobu ich ujawnienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne 
dotyczące Zamawiającego przekazane Wykonawcy w związku z Umową lub w których 
posiadanie Wykonawca wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, przez cały okres 
obowiązywania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za informacje poufne nie są uważane 
informacje, które Strona jest zobowiązana ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, 
informacje ogólnie dostępne oraz informacje, które były znane Stronie przed otrzymaniem 
od ich od Strony ujawniającej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) nie ujawniać informacji poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, 
udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności,  

2) wykorzystywać informacje poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy;  

3) nie powielać informacji poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla 
realizacji Umowy;  

4) zabezpieczać otrzymane informacje poufne przed dostępem osób nieuprawnionych 
w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru. 

5. Strona może udostępnić informacje poufne w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy 
swojemu personelowi oraz współpracownikom. Strona zobowiąże te podmioty do 
przestrzegania poufności. Strona udostępniająca jest odpowiedzialna za naruszenia 
poufności informacji poufnych spowodowane przez takie osoby i podmioty. W przypadku 
powierzenia wykonania Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do 
pouczenia podwykonawcy o obowiązku zachowania poufności na zasadach określonych 
w niniejszej Umowie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca może uzyskać dostęp do danych osobowych 
przetwarzanych przez Zamawiającego oraz powstanie obowiązek zawarcia umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania o tym Zamawiającego. W takim przypadku Strony zawrą umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji 
niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy a w 
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r.poz.1429). 
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8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 
3 do umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu treści klauzuli stanowiącej 
załącznik nr 4 do umowy, podpisanych przez osobę wskazaną w § 2 ust. 5. W 
przypadku, gdy Wykonawca do wykonania umowy wyznaczył inną osobę, Wykonawca 
zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu treść klauzuli stanowiącej załącznik nr 
5 do umowy podpisany przez tę osobę. 

 

§ 15 
Siła wyższa 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień 
poniższych. 

2. Żadna ze Stron nie odpowiada za naruszenie postanowień niniejszej Umowy 
spowodowane działaniem Siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia i okoliczności 
znajdujące się poza kontrolą Stron, których Strona nie mogła przewidzieć i którym nie 
mogła zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań umownych. 
W szczególności za Siłę wyższą uważa się: 

1) trzęsienie ziemi, powodzie, sztormy, huragany, pożary, uderzenia pioruna, 
stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo w razie 
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, innych klęsk żywiołowych, 

2) wojny, zamieszki, rewolty, akty sabotażu i terroryzmu, strajki, lokauty; 
3) i inne powszechnie obowiązujące akty władzy państwowej. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z zobowiązań określonych Umową, niezwłocznie nie 
później jednak niż w ciągu 2 dni kalendarzowych, powiadomi drugą Stronę o takich 
okolicznościach i ich przyczynie, rodzaju zdarzenia, jego skutkach na wypełnianie 
zobowiązań wynikających z Umowy, zakresie asortymentu, którego dotyczy, i środkach 
przedsięwziętych, aby te konsekwencje złagodzić. Okoliczności te powinny zostać 
udokumentowane, w szczególności druga Strona może żądać przedstawienia 
zaświadczeń właściwej władzy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z działaniem siły wyższej 
uniemożliwiających wywiązanie się z zobowiązań którejkolwiek ze stron, okres 
zobowiązań wynikający z Umowy może zostać przedłużony o czas trwania Siły wyższej. 

5. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, w 
szczególności poszukiwania racjonalnych środków alternatywnych dla prawidłowego 
wykonania umowy, których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. Okoliczności te 
powinny zostać udokumentowane, w szczególności Strona może żądać przedstawienia 
wyjaśnień od drugiej Strony. 

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
2. Wykonawca, pod rygorem nieważności przeniesienia, nie może przenieść na osobę 

trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie udałoby się 
rozstrzygnąć  Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
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4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 

 
 

 
 

Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  
Załącznik nr 2 - Oferta 
Załącznik nr 3 - Klauzula dla Wykonawcy  
Załącznik nr 4 - Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu  
Załącznik nr 5 - Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do wykonania umowy 
Załącznik nr 6 - Zasady postępowania dla Wykonawców 
Załącznik nr 7 – Protokół  odbioru 

 
 
 
 
Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 3 

 

Klauzula dla Wykonawcy 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w 
Warszawie 02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl 
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: 
- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa 
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
jako „RODO”). 
 
4. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich 
otrzymania oraz podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT. 
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa 
oraz przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z 
umowy.   
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
2. prawo do sprostowania  danych osobowych, 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy. 
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:iod@szpzlo-ochota.pl
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Załącznik nr 4 

 

 

Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w 
Warszawie 02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl 
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: 
- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa 
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj.  przetwarzanie 
jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości 
bieżącego kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy nr ………………………… 
(dalej: umowa). 
 
4. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. 
 
5. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich 
otrzymania oraz podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT. 
 
6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także przez 
okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.   
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
2) prawo do sprostowania  danych osobowych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
4) prawo do sprzeciwu. 

 
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

 

 

     Zapoznałem się 

 

 ....................................................... 
        (podpis osoby kontaktowej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@szpzlo-ochota.pl
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Załącznik nr 5  

 

 

Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonującego do realizacji umowy 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w 
Warszawie 02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl 
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: 
- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa 
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl 

 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj.przetwarzanie 
jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości 
realizacji umowy nr …………………. (dalej: umowa). 
 
4. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. 
 
5. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich 
otrzymania oraz podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT. 
 
6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także przez 
okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.   
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących., 
2) prawo do sprostowania  danych osobowych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
4) prawo do sprzeciwu. 

 
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

 

 

     Zapoznałem się 

 

 ....................................................... 
        (podpis osoby wyznaczonej do realizacji umowy) 

 
 

 

mailto:iod@szpzlo-ochota.pl
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Załącznik nr 7 do umowy nr ………………………………….. 

 

Protokół odbioru częściowego/końcowego 
 

Zamawiający: 
 

Adres dostawy i instalacji: 

Wykonawca: 

  

 

Adres Wykonawcy 

  

 

Wykaz dostarczonej aparatury medycznej: 
Lp. Nazwa Nr seryjny 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Wykaz wykonanych czynności: 
Pozycja Nazwa 

 
Wykonanie 

 

 
Zdemontowania i przeniesienia aparatu RTG, który 

obecnie użytkowany jest w Pracowni 

Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Przychodni przy ul. 
Szczęśliwickiej 36 

 

 Przekazanie dokumentacji projektowej  
 Wykonanie prac instalacyjno-przyłączeniowych  

 Dostawa   

 Instalacja aparatury medycznej  

 Uruchomienie aparatury medycznej  

 Dostarczenie instrukcji obsługi aparatury medycznej 

w języku polskim 
 

 Dostarczenie karty gwarancyjnej aparatury 

medycznej 
 

 Szkolenie personelu  
 

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

     (data, pieczęć i podpis Wykonawcy)                                                                                       (data, pieczęć i podpis Zamawiającego) 


