
Wzór umowy
zawierający  istotne  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej
umowy

Umowa Nr AG.ZP 3320.        .        .17

zawarta w dniu .......... 2017 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem
Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym
do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji,
Samodzielnych  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491,
zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

..................................................................................................................................................

a firmą .........................................................  z siedzibą w .....................,  adres:   ..................,
wpisaną  do  ..........................................................  pod  numerem  .............................,
NIP : .................................  zwaną w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

..............................................................................................

Umowa jest  wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1579),  którego  rozstrzygnięcie
nastąpiło w dniu ......... 201.. r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

1.  Kupujący  zleca,  a  Sprzedający  przyjmuje  do  realizacji  dostawę  i  instalację  fabrycznie
nowej  lampy  rentgenowskiej  model/  typ  ...........  rok  produkcji  2017  do  tomografu
komputerowego  Revolution  GSI  produkcji  GE  Medical  Systems.  Dostawa  obejmuje
demontaż  uszkodzonej  lampy,  zamontowanie  nowej,  sprawnej  lampy  rtg,  a  także
uruchomienie, kalibrację, sprawdzenie poprawności działania aparatu i wykonanie przeglądu
okresowego  z  wystawieniem  świadectwa  sprawności  aparatu  oraz  wykonanie  pomiarów
parametrów  jakości  –  testów  odbiorczych  (akceptacyjnych)  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z  dnia 18 lutego 2011 r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania  jonizującego  dla  wszystkich  rodzajów  ekspozycji  medycznej  (  Dz.U.  z
2017r., poz. 884). 
2. Sprzedający zapewnia, że dostarczona przez niego lampa rentgenowska objęta niniejszą
umową  jest  fabrycznie  nowa,   jest  dopuszczona  do  obrotu  i  używania  na  terenie  Polski
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010
roku  o  wyrobach  medycznych  oraz  jest   kompatybilna  z  tomografem  komputerowym
Revolution GSI produkcji GE Medical Systems.
3.  Sprzedający w ramach wynagrodzenia umownego  zobowiązuje się także do odbioru i
utylizacji wymontowanej, uszkodzonej lamy rtg.
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§ 2

1. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie do siedziby Kupującego ponosząc koszty i ryzyko transportu. Sprzedający w dniu
dostawy  dokona instalacji  przedmiotu umowy we wskazanym przez Kupującego miejscu,
gdzie także  przeprowadzi wszystkie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Termin realizacji dostawy określa się następująco: w ciągu …….. dnia/dni roboczych tj. od
poniedziałku  do piątku  (z  wyłączeniem dni  ustawowo wolnych  od pracy)  licząc  od  dnia
zawarcia umowy. 
3. Dostarczony przedmiot umowy nie może być rozpakowany bez obecności przedstawicieli
Stron.
4. Kupujący stwierdzi wykonanie przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu zdawczo
– odbiorczego, który będzie zawierał:
1) nazwę i typ lampy rtg
2) numer fabryczny
3) nazwę producenta
4) datę uruchomienia
5) potwierdzenie przeprowadzenia kalibracji, wykonanie przeglądu tomografu i testów.
5. Sprzedający w dniu dostawy przekaże Kupującemu kartę gwarancyjną. 
6. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z umową z jednoczesnym
wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. W takim przypadku będą naliczane kary
umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 3

1. Za dostawę  przedmiotu umowy stosowane będą ceny takie jak w złożonej ofercie cenowej
tj. określone poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy: ..................................................
Cenę  netto (bez  podatku  VAT)  za  całość  przedmiotu  umowy  ustala  się  w
wysokości  .....................  zł.  słownie:  ...............  złotych  .............  groszy,  Cenę  brutto (z
podatkiem VAT) za  całość  przedmiotu  umowy ustala  się  w wysokości  ........................  zł.
słownie: ............. złotych ........... groszy.
2. Cena brutto obejmuje w szczególności wartość lampy rentgenowskiej, koszty transportu
krajowego  i  zagranicznego  łącznie  z  opakowaniem,  ubezpieczeniem  towarów  w  kraju  i
zagranicą,  koszty  instalacji  i  uruchomienia,  koszty  wykonania  przeglądu  i  testów,  oraz
podatek VAT. 
3.  Wymienione  ceny  brutto  nie  mogą  ulec  podwyższeniu.   Wymienione  ceny  mogą  ulec
obniżeniu bez względu na przyczynę takiej zmiany.

§ 4

1.  Płatności  za  wykonaną  dostawę  Kupujący  będzie  regulował  przelewem  na  konto
Sprzedającego podane w fakturze za dostawę przedmiotu umowy w ciągu 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego jest podpisany przez Strony
protokół zdawczo – odbiorczy. 
3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
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§ 5

Sprzedający nie może przelać na inną osobę swych wierzytelności wynikających z umowy.
Ewentualna  czynność  prawna  mająca  na  celu  zmianę  wierzyciela  Kupującego  (np.  cesja
wierzytelności  i/lub  należności  ubocznych  przysługujących  Sprzedającemu  na  podstawie
niniejszej  umowy)  może  nastąpić  wyłącznie  po  wyrażeniu  zgody  przez  podmiot,  który
utworzył Kupującego.

§ 6

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Kupującemu należą się od Sprzedającego kary
umowne w wysokości  0,2% całkowitej  ceny  (brutto)  określonej  w §  3  ust.  1,  za  każdy
roboczy dzień zwłoki.
2.  W przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  Sprzedającego  lub  Kupującego  z  przyczyn
leżących po stronie Sprzedającego, należy się Kupującemu od Sprzedającego kara umowna w
wysokości 5% całkowitej ceny (brutto) określonej w § 3 ust 1 .
3. Za zwłokę w usuwaniu wad ukrytych przedmiotu umowy lub w jego wymianie na nowy
wolny od wad Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej
ceny (brutto) określonej w §3 ust. 1, za każdy roboczy dzień zwłoki w stosunku do terminów,
o których mowa w § 8, do chwili usunięcia wad lub wymiany na nowy. 
4. Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje  wygaśnięcia
obowiązku Sprzedającego  zapłaty  ewentualnych  kar  umownych powstałych  i  obliczonych
zgodnie z regulacją ust. 1 lub ust. 3. 
5.  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego
wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych.

§ 7

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym  bez  potrzeby  udzielenia  Sprzedającemu  dodatkowego  terminu.
Wyznaczenie przez Kupującego  nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku
uiszczenia kar umownych określonych w § 6 ust. 1.

§ 8

1.  Sprzedający   udziela  .......  -   miesięcznej  gwarancji  jakości  na lampę rentgenowską do
tomografu komputerowego Revolution GSI produkcji GE Medical Systems, liczonej od daty
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 4. 
2.  Sprzedający   zobowiązuje  się  do  realizowania  napraw  gwarancyjnych  na  podstawie
zgłoszeń składanych przez Kupującego faksem, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od
daty zgłoszenia, przy czym Sprzedający zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych
nie później niż w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od otrzymania zgłoszenia.
3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych Sprzedający
będzie wykonywał na własny koszt. 
4. W przypadku ujawnienia w dostarczonym przedmiocie umowy wad ukrytych, usunięcie
których jest niemożliwe, Sprzedający zobowiązany  jest do wymiany przedmiotu umowy na
nowy wolny od wad w terminie wskazanym w ust. 2.
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5. W przypadku wymiany w okresie gwarancji przedmiotu umowy na nowy, okres gwarancji
na  nowy  przedmiot  umowy  będzie  liczony  od  dnia  podpisania  przez  strony  protokołu
zdawczo – odbiorczego nowego przedmiotu umowy.
6.  Każda  naprawa  będzie  udokumentowana   raportem serwisowym potwierdzonym przez
upoważnionego przedstawiciela użytkownika i wpisem do paszportu technicznego.
7.  Zgodnie  z  art.  568§  1  KC,  niezależnie  od  udzielonej  gwarancji  jakości,  lampa
rentgenowska   podlega  24  –  miesięcznej  rękojmi  za  wady  fizyczne  liczonej  od  dnia
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
8.  Gwarancja  i  rękojmia  obejmuje  wszelkie  wady  i  usterki  w  lampie  rtg  stanowiącej
przedmiot  niniejszej  umowy,  jeżeli  ujawniły  się  w  okresie  gwarancji/rękojmi,  chyba,  że
powstały z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
9. Jeżeli Sprzedający nie dopełni swoich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji,
Kupujący jest uprawniony do wykonania napraw we własnym zakresie lub powierzenia ich
wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Sprzedającego.

§ 9

1.  Ustala  się,  że  „informacja  poufna”  oznacza  informację  techniczną,  technologiczną,
organizacyjną  i/lub  handlową  otrzymaną  lub  uzyskaną  w  sposób  zamierzony  lub
niezamierzony od drugiej strony w formie pisemnej, ustnej, czy też elektronicznej, w związku
z  realizacją  niniejszej  umowy.  „Informacje  poufne”  to  w  szczególności  informacje,  które
strony  otrzymały  bezpośrednio  od  siebie  nawzajem,  a także  za  pośrednictwem  osób
działających w imieniu drugiej strony lub osób trzecich,  nieujawnione przez stronę, której
dotyczą  do  publicznej  wiadomości  w sposób umożliwiający  zapoznanie  się  z  nimi  przez
nieoznaczony krąg osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe
dotyczące  w szczególności  pacjentów  Kupującego  czy  też  osób u  niego  zatrudnionych,  a
które  zostały  powzięte  przez  Sprzedającego  w toku realizacji  przedmiotowej  umowy.  Do
ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie  danych  osobowych  (tekst  jedn.:  Dz.U.  z  2016  r.  poz.  922,  z  późń.  zm.)
i odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu.
2.  W przypadku wątpliwości,  czy określona informacja stanowi informację poufną,  strona
zobowiązana  do  zachowania  tajemnicy,  zwróci  się  do  drugiej  strony  o  wyjaśnienie
wątpliwości.
3. W związku z powierzeniem informacji poufnych stronie, dana strona zobowiązana jest do
zachowania ich poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu,  co najmniej,  równym
poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż
uzasadniony  w  danych  okolicznościach,  a  wynikającym  z  profesjonalnego  charakteru
działalności stron.
4.  Strony  zobowiązują  się  korzystać  z  wszelkich  informacji  poufnych  wyłącznie  w  celu
realizacji umowy, nie ujawniać ich osobom trzecim i nie upubliczniać bez pisemnej zgody
strony, której informacje poufne dotyczą.
5.  Nie  stanowi  uchybienia  obowiązkowi  zachowania  w  tajemnicy  informacji  poufnych,
ujawnienie takich informacji  w wyniku zobowiązania nałożonego przez uprawniony organ
administracji  publicznej.  Strona,  która  zobowiązana  zostanie  przez  uprawniony  organ  do
ujawnienia informacji poufnej, niezwłocznie zawiadomi o tym stronę przeciwną.
6.  Strony zobowiązują  się  do dołożenia  wszelkich  starań w celu zapewnienia,  aby środki
łączności  wykorzystywane  przez  nie  do  odbioru,  przekazywania  oraz  przechowywania
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informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji poufnych przed dostępem osób trzecich
nieupoważnionych do zapoznania się z nimi.
7.  Obowiązek  zachowania  tajemnicy  informacji  poufnych  obciąża  strony  przez  okres
obowiązywania  umowy  a  także,  przez  okres  pięciu  lat  licząc  od  daty  zakończenia  jej
obowiązywania. 

§ 10

1. W razie wystąpienia istotnej 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, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może
jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2. Kupujący może odstąpić od umowy także w przypadku:
1) dostarczenia lampy rtg bez wymaganych dokumentów
2) nie dostarczenia lampy rtg w terminie wskazanym w §2 ust 2
- w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przypadków uzasadniających odstąpienie.

§ 11

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Sprzedającego, poza zmianami przewidzianymi w treści
niniejszej umowy.
2.  Wszelkie  zmiany  do  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych.
4. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Kupującemu z roszczeniami z tytułu
naruszenia  praw patentowych lub autorskich w przedmiocie  umowy, odpowiedzialność  za
takie naruszenia ponosi Sprzedający.

§ 12

1.  Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
powszechny  właściwy według  siedziby Kupującego.
2.  W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego i dwa dla
Kupującego.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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