Znak sprawy:7/2019
Załącznik Nr 4- wzór umowy
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiot umowy jest realizacja w ramach o dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w Makowie
Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „ Jakość życia „ Działania 6.1 „
Infrastruktura ochrony zdrowia „Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa, uruchomienie, wykonanie niezbędnych
prac adaptacyjnych i oddanie do eksploatacji przez Wykonawcę fabrycznie nowych
urządzeń medycznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz dokumentacją
przetargową, w zależności na jaki pakiet Wykonawca składa ofertę.
3. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne, użytkowe oraz wyposażenie są
zgodne z parametrami technicznymi zawartymi w załączniku Nr 2 oraz udzielonymi
odpowiedziami w postępowaniu przetargowym , stanowiącym integralną część
umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób
trzecich, jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż
2018r.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania,
jego zmniejszenie lub nałożenie korekt do dofinansowania przez instytucję
dofinansowującą, jeśli będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu
umowy lub opóźnienia w jego realizacji.
§ 2.
CENA UMOWY
1. Strony uzgadniają łączną cenę umowy zgodną z ofertą na kwotę
brutto:……………………………. zł
: Oferowana cena netto: .............. zł

2. Cena, o której mowa w § 2.ust.1 jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie
elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu
umowy(zawartej w dokumentacji przetargowej), obejmuje w szczególności:
 wartość przedmiotu umowy,
 koszty transportu,
 koszty załadunku i rozładunku,
 ubezpieczenie przedmiotu umowy do czasu przekazania go Zamawiającemu,
 koszty instalacji w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego
miejscach, pomieszczeniach, oddanie do eksploatacji( wykonanie niezbędnych prac
adaptacyjnych jeśli będą takie potrzebne),
 koszty przywrócenia po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp.
przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,
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koszty instruktażu wstępnego i szkolenia obsługi Zamawiającego,
podatek VAT,
utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksplatacyjnej asortymentu znajdującego
się w załączniku Nr 2 w zależności na jaki pakiet wykonawca składa ofertę, w nie
krótszym okresie niż 5lat(okres gwarancji zgodny z załącznikiem Nr 2 ) od chwili
zakupu, odbioru i podpisania przez Zamawiającego końcowego protokółu odbioru
bez zastrzeżeń, bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji w ilości i zakresie
zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej,
wykonywanie w okresie gwarancji testów akceptacyjnych, specjalistycznych i
przekazywanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące
tego typu urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia będą tego
wymagały
wszystkie zobowiązania opisane w umowie oraz dokumentacji przetargowej
§ 3.

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność łącznej ceny umowy będzie zrealizowana po prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy liczona od daty podpisania końcowego protokółu odbioru bez
zastrzeżeń, przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i otrzymania
faktury VAT, na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 60 dni .
2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego
dokumentu “polecenie przelewu”.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 4.
DOSTAWA
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy we wskazane miejsce w
siedzibie Zamawiającego. Dostawa nastąpi po podpisaniu umowy w terminie nie
przekraczającym 15.06.2019r określonym również w Załączniku Nr 2 stanowiącym
integralną część umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać u Zamawiającego:
 montaż i uruchomienie,
 oddania do eksploatacji przedmiot umowy,
 przeprowadzenia instruktażu i szkolenia wskazanych przez Zamawiającego
pracowników.
Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez
Zamawiającego końcowego protokółu odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy:
 instrukcję obsługi w języku polskim,
 arkusz parametrów technicznych z wyposażeniem,
 wykaz autoryzowanych punktów serwisowych,
 karta gwarancja,
 paszport.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy
przedmiotu umowy.
Wszystkie wykonywane prace związane z oddaniem do eksploatacji urządzeń
wymienionych w Zał Nr 2 muszą być wykonywane w taki sposób by nie zaburzały
wykonywanie procedur medycznych, a w szczególności muszą być zaakceptowane
przez Zamawiającego.
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6. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, jego elementy oraz wyposażenie będące
wyrobem medycznym są dopuszczone do obrotu i używania oraz spełniają wymogi
określone w ustawie o wyrobach medycznych, a także posiadają odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa.
7. Wykonawca oświadcza, że wraz z Przedmiotem umowy dostarczy wszystkie wymagane
przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty poświadczające dopuszczenie
Przedmiotu umowy do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
ograniczeń, pełną instrukcję obsługi Urządzenia oraz karty gwarancyjne – wszystko w
języku polskim. Dotyczy Urządzenia oraz jego elementów i wyposażenia.
8. Wykonawca oświadcza, że dokona przeszkolenia personelu Zamawiającego zgodnie ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdujących się w dokumentacji
przetargowej.
9. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji prawo do żądania zwrotu
poniesionych przez Zamawiającego kosztów wynikających z niespełniania przez
Urządzenie warunków określonych w SIWZ, w szczególności w Załączniku Nr 2
załączonym do umowy.
10. W przypadku, gdy w zakres przedmiotu umowy, wchodzi również oprogramowanie,
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zabezpieczenia w ramach
licencji prawa do korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych i w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu
eksploatację oprogramowania dla jego potrzeb. Licencje na oprogramowanie będą
dostarczone wraz z nośnikami instalacyjnymi w postaci płyty CD/DVD lub w wersji
elektronicznej wraz z dostawą wyposażenia
11. Zobowiązania powstałe z tytułu zakupu nie mogą być przekazywane osobom trzecim
bez zgody SPZOZ-ZZ.
§ 5.
GWARANCJA
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres
…….. lat min. 5 lat (utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksplatacyjnej
urządzenia znajdującego się w załączniku Nr 2 przez cały okres udzielonej gwarancji)
(Zamawiający uzupełni zgodnie z „Formularzem oferty Zał. Nr 2 ”).
2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość Sprzętu, zgodną w szczególności z
Załącznikiem Nr 2 do umowy oraz dokumentacją przetargową .
3. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru „bez zastrzeżeń”.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady lub usterki powstałe z przyczyn
tkwiących w Sprzęcie, jak i wszelkie inne usterki lub wady powstałe z przyczyn, za które
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający.
5. Zgłoszenie wady lub usterki następować będzie drogą elektroniczną (adres e-mail:
………..). Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wady lub
usterki pisemnie (emailem) w dniu zgłoszenia. Następnie do 12 godzin od momentu
zgłoszenia wady lub usterki Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie
Zamawiającego o terminie likwidacji zgłoszonej wady lub usterki. Wykonawca
zobowiązany jest dokonać naprawy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych ,
licząc od daty zgłoszenia wady lub usterki.
6. Jeśli naprawa nie będzie możliwa do wykonania w terminie, o którym mowa w ust. 5,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Urządzenie zastępcze, o parametrach nie
gorszych niż sprzęt naprawiany dopuszczony do użytku w placówkach służby zdrowia,
na cały pozostały okres naprawy (tj. od 4 dnia od dnia zgłoszenia usterki lub wady do
dnia naprawy włącznie).
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7. W przypadku nie podstawienia urządzenia zstępczego , sprawnego dopuszczonego do
użytkowania w placówkach służby zdrowia o parametrach nie gorszych niż naprawiane
urządzenie w okresie niesprawności urządzenia Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wynajęcia go w innej firmie a kosztami wynajmu obciąży Wykonawcę.
8.W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do terminowego
przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie
gwarancyjnym zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzenia:
a) Wszystkie naprawy, przeglądy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt
Wykonawcy,
b) Jako koszt naprawy należy rozumieć:
- koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu i powrotu ,
- koszt robocizny,
- koszt części zamiennych.
c) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy
niż termin wykazany we wzorze Umowy.
d) Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym. Ich zakres i częstotliwość wynika z
dokumentacji technicznej urządzenia.
e) Jako koszt przeglądu należy rozumieć:
- koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu i powrotu,
- koszt robocizny,
- koszt części zamiennych.
- wykonanywanie przez cały okres gwarancji testów akceptacyjnych, specjalistycznych i
przekazywanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące tego typu
urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia są wymagane,
9. Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i
nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy.
10. Serwis gwarancyjny prowadzony jest przez Wykonawcę
11.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe w czasie eksploatacji,
jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.
12. Gwarantowany czas reakcji serwisu wynosi max 48 godzin licząc od telefonicznego
zgłoszenia oraz przesłanie emailem informacji o awarii przez Zamawiającego.
13. Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie
okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy.
14. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych/materiałów eksploatacyjnych
przez 10 lat od momentu podpisania Protokołu Odbioru „bez zastrzeżeń”.
15.Zamawiający może żądać wymiany Urządzenia na nowe, a Wykonawca zobowiązuje się
do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia
zaistnienia następujących okoliczności:
a. Wykonawca lub serwis dokona trzech jego istotnych napraw w okresie gwarancyjnym,
b. Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
c. naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.
16.Gwarancja obejmuje również usterki lub wady Urządzenia wynikające z zastosowania
niewłaściwych materiałów, części, oprogramowania, niewłaściwej jakości wykonania
przez producenta oraz nieprawidłowego działania lub niespełniającego określonej
funkcjonalności.
17.Czas Naprawy rozumiany jest, jako okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
usterki lub awarii do jej usunięcia lub dostarczenia i uruchomienia Urządzenia
zastępczego, o co najmniej takich samych parametrach, z zachowaniem jego 100%
pierwotnej funkcjonalności.
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17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

18.Okres gwarancji dla naprawionego w ramach gwarancji Urządzenia zostanie wydłużony
każdorazowo o Czas Naprawy i ponownego uruchomienia. W razie wymiany Urządzenia
lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymienione Urządzenie lub jego
część od nowa.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo oryginalne, fabrycznie nowe części.
Koszty nowych części ponosi Wykonawca.
Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa (Urządzenie nie będzie spełniało tych samych
parametrów i nie będzie zachowywało swojej funkcjonalności) Urządzenie podlegać będzie
wymianie na nowe.
Serwis gwarancyjny dostarczonego Urządzenia jest całkowicie wliczony w cenę Urządzenia.
Serwis będzie wykonywany w miejscu dostawy Urządzenia u Zamawiającego, a Wykonawca
ponosi wszelkie koszty z tym związane. W przypadku konieczności naprawy Sprzętu poza
miejscem dostawy, Wykonawca pokryje koszty demontażu, ponownego montażu,
uruchomienia i transportu Urządzenia w obie strony w czasie trwania okresu gwarancyjnego
oraz koszty ubezpieczenia Urządzenia w czasie transportu, koszty ewentualnych ceł, opłat,
itp.
Usługi serwisowe i gwarancyjne opisane w Umowie, świadczone przez Wykonawcę,
pracowników Wykonawcy lub inne podmioty upoważnione przez Wykonawcę nie mogą
spowodować utraty lub jakiegokolwiek uszczerbku praw Zamawiającego, w szczególności
dotyczących gwarancji.
Wykonawca musi zapewnić, aby on sam, jego pracownicy lub podmioty przez niego
upoważnione posiadali niezbędną wiedzę, doświadczenie, oprzyrządowanie, umocowanie
formalno-prawne poświadczone dokumentami pozwalające na świadczenie usług
serwisowych i gwarancyjnych w zakresie objętym umową oraz zapewniły realizację
obowiązków Wykonawcy opisanych w niniejszym paragrafie.
Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport, ewentualny
nocleg i dojazd.
§6.
ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5
% ceny brutto za przedmiot umowy w formie ……………, tj. kwotę: ………… zł
(słownie: ………………..).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie
zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:
a. 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
b. 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu
zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa niniejszej umowie wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca
na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest
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to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.
5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie
przesunięty w czasie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiającego o czas przesunięcia tego odbioru.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wykonawcy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z
należności za częściowo wykonane zamówienie.

§7.
WARUNKI ODBIORU
1. Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, zobowiązany jest złożyć pisemny
wniosek o dokonanie odbioru.
2. W czasie czynności odbiorowych, Zamawiający ma prawo do testowania i użytkowania
Urządzenia. Zamawiający w czasie testowania dokonuje oceny sprawności i użyteczności
Urządzenia.
3. Zamawiający dokona odbioru w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia
pisemnego wniosku o jego dokonanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, który zostanie podpisany przez Strony.
4. Podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru z adnotacją bez
zastrzeżeń upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
5. Protokół odbioru zostanie zakończony:
a) odbiorem bez zastrzeżeń
b) odbiorem z uwagami
c) odrzuceniem
6. Odbiór przedmiotu Umowy musi zostać poprzedzony badaniem technicznym, który
przeprowadzą przedstawiciele Stron w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Ilekroć w dostarczonym przedmiocie umowy zostanie stwierdzona wadliwość,
niezgodność z ofertą, umową lub SIWZ, odbiór zakończy się odrzuceniem, a w
przypadku wad i niezgodności mniejszej wagi – odbiorem z uwagami.
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8. Wszelkie koszty związane ze zwrotem wadliwego przedmiotu umowy i ponowną
dostawą poniesie Wykonawca.
9. Tylko dostarczenie pełnego przedmiotu umowy tj. obejmującego pełen asortyment, w
tym przeszkolenie personelu Zamawiającego i dokumentację do niego przynależną w
terminie określonym w § 4 pk1. umowy kwalifikuje do odbioru bez zastrzeżeń.
10. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, Strony wyspecyfikują Listę wad,
które Wykonawca jest zobowiązany usunąć w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej
sporządzenia. Po usunięciu wad oraz pozytywnym zakończeniu odbioru Strony sporządzą
Protokół Odbioru.
11. Wykonawca zgłasza przedmiot umowy odebrany z uwagami do ponownego odbioru.
12. Protokół Odbioru z uwagami będzie zawierał uzasadnienie dla każdej zgłoszonej uwagi.
13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie Urządzenia
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór będzie kontynuowany po zgłoszeniu przez
Wykonawcę faktu usunięcia tych wad.
14. W przypadku dalszego zgłoszenia uwag do protokołu odbioru, po wcześniejszym
dwukrotnym podpisaniu protokołu odbioru z uwagami lub odrzuceniu odbioru,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§8.
ZMIANA UMOWY
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących
sytuacjach:
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający i
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy).
3.Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
c) zmiany danych teleadresowych,
d) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

§9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z terminem określonym w §4, §5
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,5% wartości
brutto umowy określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki za niewykonaną dostawę,
naprawę, nie wykonania przegląd.
1a.Kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy od kwoty podanej w § 2
ust.1 za każdy dzień zwłoki w przekroczonym terminie wstawienia sprawnego sprzętu
zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie, jednak nie mniej niż
200 zł za każdy dzień zwłoki.
2.Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której
wartość przekracza zastrzeżone kary umowne.
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących
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po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% ceny brutto umowy.
4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 50% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy określonej w § 2 ust.1
5. Za nieterminowe wykonanie zamówienia z winy Wykonawcy bądź odstąpienia
Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego,
bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy
Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu utraconych korzyści i
niewykorzystanych środków.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w sytuacji niesprawności urządzenia, nie
naprawienia, nie dostarczenia nie oddania do eksploatacji urządzenia zastępczego w
terminach określonych w umowie obciążyć Wykonawcę kosztami transportu w obie
strony pacjenta/ ów i kosztami wykonania badania w inne placówce.
7. Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata przez Zamawiającego
współfinansowania, jego zmniejszenie lub nałożenie korekt będzie przedmiotem roszczeń
odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń
będą również ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujące z powodu
niewłaściwej realizacji przedmiotu Umowy.
8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kary umownej z płatności wynikającej z
faktury / zabezpieczania należytego wykonania umowy . Potrącenia dokonuje się poprzez
złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia.
9. Zamawiający, oświadcza, że jest administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( tekst jedn. DZ.U.2014r. poz. 1182 z
późn.zm).
10. Kara umowna nie zwalnia od odpowiedzialności Wykonawcę do wypłacenia w pełnej
wysokości kwotę za wyrządzoną przez niego szkodę Zamawiającemu.
11.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych jest Sąd Rejonowy w
Przasnyszu.
12.Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron niniejszej umowy.
Integralną część umowy stanowią:
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami,
 oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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