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Umowa Nr AOT.IK 2121.3.1.               .2018 

 

zawarta w dniu  .......................w Zamościu  pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem 

Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy ul. Aleje Jana Pawła II 

10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz 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 „Zamawiającym” w imieniu którego 

działa: 

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

 

a firmą ..........................., z siedzibą ............................, adres spółki ..................., 

zarejestrowaną w:................, zwaną w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu której działa: 

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

 

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielanie zamówienia na 

dostawy/usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30.000 euro 

zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi nie 

przekraczające 30 000 EURO Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im 

Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę testów specjalistycznych 

urządzeń medycznych – aparatów RTG, szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy, zwanych dalej łącznie: aparaturą RTG, stanowiących własność 

Zamawiającego, w miejscu ich zainstalowania w siedzibie Zamawiającego. 

2. Test każdego z aparatów RTG musi odbyć się w takim terminie aby dokumentacja z 

wykonania testów pozostawała nieprzerwanie ważna w okresie obowiązywania umowy 

(ewentualnie wcześniej, jeżeli wymagała tego będzie potrzeba Zamawiającego).  

Daty ważności aktualnych testów aparatów RTG są określone w kolumnie załącznika nr 1 

do niniejszej umowy.  

3. Szacunkową ilość testów określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstaw 

do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 

................ oraz Zaproszeniem do składania ofert a także: 

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 

ekspozycji medycznych (tj. Dz.U.2017, poz. 884 ze zm.),   

 ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 576 ze 

zm.), 

a w przypadku mammografu również z "Europejskimi wytycznych w zakresie 

zapewnienia jakości w skryningu i diagnostyce raka piersi" - czwarta edycja (European 
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guidelines for quality assurance in breast cancer and diagnosis). 

5. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy z najwyższą starannością, przy 

pomocy osób posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. 

6. Usługi objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w miejscach zamontowania 

każdego aparatu RTG.  

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w okresie 12 miesięcy od 

daty zawarcia umowy. Dokładne dni i godziny wykonania testów będą uzgadniane na 

bieżąco przez obie Strony. 

8. W terminie 14 dni po każdym przeprowadzonym teście Wykonawca ma obowiązek 

sporządzenia pisemnych protokołów z badań (wersja papierowa w dwóch egzemplarzach) 

o zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 

ekspozycji medycznej a w przypadku mammografu również z "Europejskimi wytycznych 

w zakresie zapewnienia jakości w skryningu i diagnostyce raka piersi" - czwarta edycja 

(European guidelines for quality assurance in breast cancer and diagnosis), zawierających 

wyniki przeprowadzonych pomiarów, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych 

wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku  każdego  

z badanych parametrów dla każdego z aparatów i urządzeń z nim współpracujących i 

doręczenia tych protokołów Zamawiającemu. 

9. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wyłączenie aparatu z użytkowania na czas wykonania testu oraz zapewnienie 

Wykonawcy dostępu do aparatu RTG oraz jego dokumentacji technicznej w 

uzgodnionym terminie przeprowadzenia testu, 

2) uzyskanie od producenta aparatu RTG wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia 

testu informacji dotyczących urządzenia, 

3) zapewnienie na potrzeby wykonania testu wszelkich materiałów zużywalnych do 

testowanej aparatury, 

4) zapewnienie stałej obecności pracownika Zamawiającego przy przeprowadzaniu 

testów, 

5) udzielenie Wykonawcy informacji w zakresie klinicznym parametrów testowanej 

aparatury. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w 

aparaturze w związku z wykonywaniem testów, chyba że ich wyłączną przyczyną są 

okoliczności, za zaistnienie których Wykonawca nie ponosi winy. 

11.  W przypadku konieczności obecności inżyniera serwisowego do wykonania testów danej 

aparatury Wykonawca organizuje i opłaca we własnym zakresie usługę serwisową w/w 

inżyniera.  

12. Wykonawca oświadcza, iż posiada oprzyrządowanie do wykonywania testów całej 

aparatury RTG wymienionej w załączniku nr 1. Wykonawca oświadcza, iż przyrządy 

pomiarowe na czas trwania umowy posiadają  ważne certyfikaty z kalibracji.  

13. Wykonawca oświadcza, iż posiada ważny na czas trwania umowy dokument uprawniający 

go do wykonywania przedmiotu zamówienia, to jest dokument akredytacji na zgodność z 

normą PN-EN-ISO/IEC 17025, który będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.  
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§ 2 

1. Wartość brutto umowy wynosi .................... zł (słownie złotych: ........................), tj. 

.................. zł netto wraz z podatkiem VAT. 

2. Wykaz cen za przeprowadzenie każdego testu zawiera formularz cenowy stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ceny jednostkowe są stałe i nie podlegają żadnej 

zmianie w czasie trwania niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy (Wartość brutto umowy) obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem niniejszej umowy, w tym dojazd do siedziby Zamawiającego, 

przeprowadzenie testów w ilości wskazanej w załączniku nr 2 do umowy oraz 

sporządzenie i przesłanie protokołu zgodnie z  § 1 ust. 8 a także podatek VAT.  

4. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego wystawi i doręczy 

Zamawiającemu fakturę VAT za usługi wykonane w danym miesiącu. Do faktury zostanie 

załączony wykaz usług wykonanych w tym miesiącu. Za usługi wykonane w danym 

miesiącu uznaje się testy, z których Zamawiający w danym miesiącu otrzymał pisemne 

protokoły z badań o którym mowa w §1 ust. 8.  

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie będzie płatne w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury. 

Podstawą zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura z załączonym zestawieniem 

wykonanych usług. 

2. Jeżeli faktura będzie obejmowała wynagrodzenie za przeprowadzenie testów, z których 

Zamawiający nie otrzymał jeszcze protokołu zgodnie z §1 ust. 8, termin do zapłaty tej 

części należności nie rozpoczyna biegu do czasu otrzymania protokołu z wynikami testu. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, dotycząca 

zobowiązań powstałych w związku z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić po 

wyrażeniu (pod rygorem nieważności) pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył 

Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości 

lub części w każdym czasie. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo wykonane usługi, sprawozdane zgodnie z §1 

ust. 8. 

2. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym  wyłącznie z 

ważnej przyczyny, w szczególności, gdy Zamawiający swoimi działaniami lub 

zaniechaniami uniemożliwia prawidłowe wykonanie testów. W takiej sytuacji 

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo wykonane 

usługi. 

3. Wynagrodzenie za prawidłowo wykonane usługi zostanie ustalone w oparciu o cenę 

jednostkową za wykonanie testu, podaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym 

(załącznik nr 2). 
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4. Wypowiedzenie umowy wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca przed dokonaniem wypowiedzenia umowy ma obowiązek pisemnego 

wezwania Zamawiającego do umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia testów i 

wyznaczenia w tym celu dodatkowego 14-dniowego terminu liczonego od dnia 

doręczenia wezwania Zamawiającemu. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, 

Wykonawca może wykonać po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w 

wysokości: 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu testu każdego urządzenia ponad termin 

wynikający z załącznika nr 1 do niniejszej umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia 

brutto należnego za prawidłowe wykonanie tego testu ustalonego na podstawie 

formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

2) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości  10 %  wartości niezrealizowanej jeszcze części umowy (lub jej części, 

jeżeli rozwiązanie dotyczy części umowy). 

3) W przypadku nieprawidłowego wykonania testu następstwem, którego jest przestój 

aparatu, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za prawidłowe wykonanie 

tego testu ustalonego na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik  

nr 2 do niniejszej umowy, za każdy dzień przestoju. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa wartości poniesionej szkody, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

3. Sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między stronami umowy są sądy 

powszechne wg siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

5. Ogłoszenie o zamówieniu, oferta Wykonawcy, stanowią załączniki do niniejszej umowy 

oraz jednocześnie integralną jej treść. 
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...............................................      ............................................. 

 WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie aparatury RTG; 

2. Formularz oferty cenowej;  

3. Oferta Wykonawcy z dnia ................ 

4. Dokument uprawniający go do wykonywania przedmiotu zamówienia, to jest dokument 

akredytacji na zgodność z normą PN-EN-ISO/IEC 17025  


