Załącznik nr 7
MSS-TZP-ZPP-36-4/15
WZÓR U M O W Y
zawarta w dniu ............................. r. w Ostrołęce pomiędzy:
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego, Al. Jana Pawła II 120A,
07-410 Ostrołęka wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147508,
Nr NIP: 7582010430, w imieniu którego działa:
……………………………………………………..,
zwany dalej „Zamawiającym”
a
........................................................................, zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działa:
....................................... - ............................
Niniejsza umowa zawierana jest wskutek dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym powyżej 207 000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.
Strony postanowiły:
1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pod nazwą „Poprawa jakości świadczonych
usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do
koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do umowy - Zestawienie
warunków/parametrów wymaganych granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia oraz
Załącznik Nr 2 do umowy – Formularz cenowy.
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu
zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
Zamawiający wymaga, aby system spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
18 lutego 2011r ws. Warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520 z późn. zm.).

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Potwierdzenie gotowości rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie
przesłane faksem do Zamawiającego najpóźniej na 48 godzin przed jej terminem.
3. Zamawiający wymaga, aby przy zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, kończonej protokołem
odbioru, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, obecny był uprawniony przedstawiciel
Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i terminowość realizacji przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca na urządzenia będące przedmiotem umowy udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej
gwarancji liczonej od dnia przekazania sprzętu protokołem odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Zamawiający niezwłocznie
zareklamuje wadliwy towar, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na nowy
w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontrolerom, wizytatorom przeprowadzenia kontroli
lub wizytacji, przedmiotu niniejszej umowy, w każdym stadium jego realizacji.
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8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy medycznej i do ochrony danych
osobowych związanych z realizacją przedmiotu umowy, przyjmując z tego tytułu pełną
odpowiedzialność. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca podpisze Oświadczenie o zachowaniu
poufności, stanowiące Załącznik nr 4 do umowy.
9. Upoważnionymi przedstawicielami pełniącymi nadzór nad prawidłowym wykonywaniem
przedmiotu umowy przez Wykonawcę ze strony Zamawiającego są:
- ……………………………………………
- …………………………………………..
10. Upoważnionym przedstawicielem pełniącymi nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu
umowy przez Wykonawcę jest/są:
- ……………………………………………
- …………………………………………..
§3
1. Strony uzgodniły wartość całego przedmiotu umowy określoną w ofercie, zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do umowy – jako wynagrodzenie Wykonawcy, na kwotę netto: .................... zł. (słownie:
...................................................), kwotę podatku VAT: .................... zł. (słownie:
...................................................),
kwotę
brutto:
....................
zł.
(słownie:
...................................................).
2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej
po realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający
nie udziela przedpłat. Protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi złącznik nr 3 do umowy.
3. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 2 należy traktować za dotrzymany, jeśli w tym dniu nastąpi
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stałości ceny netto udzielonego zamówienia przez cały okres
obowiązywania umowy.
5. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie
może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej
umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.
6. Wykonawca nie może dokonywać cesji długów Zamawiającego, wynikających z realizacji
przedmiotowej umowy, na rzecz innych podmiotów.
§4
Termin realizacji umowy: 42 dni od daty podpisania umowy.
§5
1. Przewiduje się następujące kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub niezrealizowania w całości lub
niezrealizowania części przedmiotu umowy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
2) za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, określonego w §4, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za
niedostarczoną dostawę - za każdy dzień opóźnienia,
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto przedmiotu umowy.
4) w przypadku nie usunięcie awarii w terminie określonym w pkt. I.16 załącznika nr 1 do
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto
przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej
kary umowne.
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§6
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w przypadku:
1) zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w terminie wynikającym z aktu
prawnego wprowadzającego nową stawkę;
2) zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym
stron,
3) konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych
z realizacją przedmiotu umowy,
4) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy,
5) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w
związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,
6) Zmiana terminu realizacji z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§7
1. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do żądania
odszkodowania przez Wykonawcę w przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy 14
dni.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności,
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawcy należne jest wyłącznie
wynagrodzenie z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.

§8
Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę
trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§9
Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej
umowy przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10
Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do umowy
...............................................
Pieczęć nagłówkowa Zamawiającego

PROTOKÓŁ ODBIORU
DOSTAWY, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ I INSTALACJI, MONTAŻU, URUCHOMIENIA,
SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY z dnia ..................................
CZĘŚĆ A – DOSTAWA
W dniu ....................... dostarczono do ............................................ w ........................................
n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:
Pozycja
załącznika
do umowy

Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do
umowy

Dostarczona
ilość

Wartość brutto
[zł]

...................................., dnia ...............................

...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)
CZĘŚĆ B – ADAPTACJA POMIESZCZEŃ I INSTALACJI
Opisane w części A wyroby wymagały/nie wymagały* adaptacji pomieszczeń. Stwierdzam, że
dokonano prawidłowej adaptacji pomieszczeń pod montaż wyrobów wymienionych w części A
protokołu zgodnie z załączoną dokumentacja wykonawczą:
Miejsce adaptacji dla potrzeb montażu

Rodzaj i zakres robót budowlanych

Opisane w części A wyroby wymagały/nie wymagały* adaptacji instalacji. Stwierdzam, że
dokonano prawidłowej adaptacji instalacji pod montaż wyrobów wymienionych w części A protokołu
zgodnie z załączoną dokumentacja wykonawczą:
Miejsce adaptacji dla potrzeb montażu

Rodzaj instalacji

Rodzaj i zakres robót instalacyjnych

Elektryczna
Sanitarna
Wentylacja i
klimatyzacja

...................................., dnia ...............................
...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)
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CZĘŚĆ C – MONTAŻ I URUCHOMIENIE
Opisane w części A wyroby wymagały/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano
prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym
zestawieniem:
Miejsce montażu

Ilość zamontowanych urządzeń

Opisane w części A wyroby wymagały/nie wymagały* dokonania uruchomienia. Stwierdzam, że
wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. Dostarczono wszelką niezbędną
dla w/w wyrobów dokumentację, w tym DTR karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

...................................., dnia ...............................

...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

CZĘŚĆ D – SZKOLENIE PERSONELU
Opisane w części A wyroby wymagały/nie wymagały* szkolenia personelu. Stwierdzam, że
Wykonawca dokonał szkolenie personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.
Nazwa wyrobu

Ilość przeszkolonych osób

Potwierdzenie dokonania
szkolenia

CZĘŚĆ E- ODBIÓR KOŃCOWY
Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z
nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.
Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ....... dni.

CZĘŚĆ F – UWAGI
..................................................................................................................................................

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do umowy
Oświadczenie o zachowaniu poufności

W związku z wykonywaniem przez pracowników:
……………………………………………………………………………………..................……………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………........................……
………………………………………………………………………

reprezentowanym …………………………………………………………………………..……….……..........
zobowiązuje się pracowników realizujących usługę w zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..........................................................................................………
……………………………………………………………
do tego aby:
1. Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje dotyczące szpitala, a w szczególności dane osobowe
pracowników i pacjentów uzyskane w trakcie wykonywania usługi niezależnie od formy pozyskania tych
informacji i ich źródła;
2. Wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami umowy;
3. Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych
informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim;
4. Ujawniać informacje jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych
im czynności;
5. Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części określonych
informacji.

……………………………
data i miejsce

……………………
pieczęć i podpis Wykonawcy
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