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dodatek nr 6 do SWZ 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY DOSTAWY  PCZSzp/PN/9/2022- pakiet 2, 3 
 

Zawarta dnia ... 2022 r. roku w Drezdenku 
pomiędzy: 
1. Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000345177, REGON 080396330, kapitał zakładowy 505 tys.zł., prowadzącą Szpital Powiatowy 
w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8. 
reprezentowaną przez: 

• ....... 

zwanym w dalszej części Zamawiającym,  
a  

2. .....,  
reprezentowanym przez: 

• ................................................................................................. 

• ................................................................................................. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do diagnostyki 
obrazowej, nr sprawy PCZSzp/PN/9/2022, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 215 tys. 
euro, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą. 

 
o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem (zwany 
również Aparatem), szczegółowo opisanego w załączniku nr 1i 2, będącymi integralną częścią umowy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca: 

a) Dostarczy niezbędne licencje, certyfikaty, dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu i używania, 

b) Przeprowadzi niezbędne szkolenia, 

c) Obejmie gwarancją przedmiot zamówienia. 

d) Udzieli bezterminowych licencji na użytkowanie zaoferowanego oprogramowania, bez ograniczenia użytkowników. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Aparat jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie 
jest przedmiotem żadnego postępowania (m.in.: administracyjnego, podatkowego, karnego) bądź zabezpieczenia. 

b) przedmiot umowy jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi- jeśli dotyczy). 

c) Aparat jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi m.in.: w: 

• Ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022, poz. 974), z uwzględnieniem 
okresów przejściowych dotyczących określonych przepisów uchylanej ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o 
wyrobach medycznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565 ze zm.); 

• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia 
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. 

d) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się 
wykonać swoje obowiązki z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki; 

e) szczegółowo i należycie rozważył wszystkie warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne dla należytego zrealizowania umowy. 

 
§2 

Sposób realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy winien być dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Terminy realizacji umowy: 
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2.1 Pakiet 2 

a) etap I - dostawa w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy,  

b) etap II - uruchomienie i przeszkolenie w terminie do 28 dni od daty protokolarnego odbioru dostawy - 
zakończenia etapu I . 

2.2 Pakiet 3 

a) etap I - dostawa i uruchomienie w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy, 

b) etap II - przeszkolenie w terminie do 28 dni od daty protokolarnego odbioru dostawy - zakończenia etapu I . 

3. Dokładne terminy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest ustalać z Zamawiającym. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy będą: 

a) ze strony Zamawiającego: ....,  

b) ze strony Wykonawcy: .... 

5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy bez żadnych 
dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi). 

6. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w załączniku nr 2 do umowy.  
a) O terminie szkoleń Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie 48 godzin przed planowaną datą.  
b) Szkolenia powinno się odbyć w siedzibie Zamawiającego w oparciu o zainstalowany kompletny przedmiot umowy 

oraz wdrożone oprogramowania. 
c) Zakres szkolenia obejmujący co najmniej obsługę wszystkich funkcjonalności aparatu oraz oprogramowania, 

administrowanie oprogramowaniem. W trakcie szkoleń musi zostać przekazana wiedza niezbędna do 
prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy. 

7. W okresie 3 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z etapu II, Wykonawca gwarantuje wsparci 
techniczne w zakresie technicznej obsługi przedmiotu umowy (tel. ..., poczta ..... ). 

8. Z realizacji umowy sporządzone zostaną  protokoły zdawczo-odbiorcze z każdego zrealizowanego etapu wskazanego 
w §2. 

9. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest przekazanie następujących dokumentów: 
9.1 po wykonaniu etapu I: 

a) dokumentacji technicznej lub innych dokumentów potwierdzających wszystkie parametry wymagane w załączniku 
nr 2 do umowy,  

b) instrukcji obsługi w języku polskim (oprogramowanie, elementy składowe przedmiotu umowy) wersja pisemna 
i elektroniczna,  

c) karty gwarancyjnej; 
9.2 po wykonaniu etapu II: 

a) wytycznych producenta dotyczących częstotliwości i zakresu obowiązkowych przeglądów okresowych 
b) wykazu punktów serwisowych, w tym na terenie Polski, uprawnionych do napraw gwarancyjnych 

i pogwarancyjnych,  
c) warunków prawidłowego użytkowania w języku polskim (w tym mycia, dezynfekcji, bieżących czynności 

konserwacyjnych),  
d) paszportu technicznego, 
e) jeśli dotyczy - wykazu materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych, 
f) dokumentów dopuszczających przedmiot umowy do użytkowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych 

m.in.: deklaracje zgodności CE,  certyfikat CE;  
g) dokumentów potwierdzające przeprowadzenie wymaganych szkoleń, 
h) wykazu osób przeszkolonych z obsługi przedmiotu umowy wraz z imiennymi certyfikatami. 

10. Zamawiający odmówi podpisania protokołów, jeżeli przedmiot umowy nie będzie spełniał wszystkich wymagań 
zawartych w załączniku nr 1 i 2 do umowy. 

 
§3 

Reklamacje 
1.  Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy, jeśli spełni on wszystkie wymagania wskazane w niniejszej 

Umowie i są wolne od wad. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z umową, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia.  

2.  Zamawiający ma prawo składać reklamację, jeżeli dostarczony przedmiot umowy posiada wady. Strony ustalają 
następujące rodzaje wad:  

a) wada ilościowa – niezgodność pomiędzy liczbą przedmiotu umowy zawartą w załączniku nr 1 i 2, a faktycznie 
dostarczoną przez Wykonawcę; 

b) wada transportowa – niezgodność specyfikacji technicznej przedmiotu umowy, wynikająca z uszkodzenia 
asortymentu, do którego doszło w czasie ich transportu;  
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c) wada jakościowa – niezgodność pomiędzy specyfikacją techniczną przedmiotu umowy, a dostarczonymi 
asortymentami, dotycząca cech jakościowych, technicznych i użytkowych. 

3.  Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wady ilościowej w terminie do 5 dni roboczych od daty dostawy. 
Brak zgłoszenia wady ilościowej wyznaczonym terminie powoduje utratę przez Zamawiającego uprawnień z tytułu 
rękojmi w zakresie tej wady. 

4.  Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wady transportowej w momencie odbioru przedmiotu umowy lub 
w terminie do 48 godzin roboczych od daty dostawy. Zgłoszenie wady transportowej powinno ponadto zostać 
zgłoszone przewoźnikowi dokonującemu dostarczenia przedmiotu umowy oraz wpisane do listu przewozowego - jeśli 
identyfikacja wady jest możliwa w dacie odbioru. 

5.  Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wady jakościowej w terminie 7 dni od dnia jej stwierdzenia. Brak 
zgłoszenia wady jakościowej w terminie 7 dni od dnia jej stwierdzenia nie powoduje utraty przez Zamawiającego 
uprawnień z tytułu rękojmi w zakresie tej wady. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego przedmiot podlegający reklamacji i dostarczyć do ww. miejsca 
asortyment wolny od wad. Wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi Wykonawca. 

7.  Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 5 dni od daty jej złożenia. 

8.  Ciężar wykazania wady spoczywa na Zamawiającym. 

 
§4 

Warunki gwarancji 

1. Warunki gwarancji i serwisu: 
a) Wykonawca udziela pełnej gwarancji obejmującej cały przedmiot umowy wraz z serwisem gwarancyjnym na 

okres .... lat od daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, potwierdzonego protokołem zdawczo-
odbiorczym.  

b) Wykonawca gwarantuje przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością ....... Termin 
ostatniego przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. 

c) Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot dostawy są kompatybilne ze sobą, a 
ich wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów elementów składowych.  

d) Jeżeli usługi serwisowe w okresie gwarancji będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca ponosi 
koszty i ryzyko przesyłki do wskazanego punktu serwisowego oraz zwrotnie do siedziby Zamawiającego. 

e) w okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej/pocztą 
elektroniczną/infolinia w trybie  24 godzinnym w dni robocze.  

f) Czas reakcji w zakresie podjęcia czynności serwisowych rozumiany jako zebranie informacji, wstępne 
zdiagnozowanie awarii do 24 godzin od daty zgłoszenia. 

g) Wykonawca zobowiązany jest usunąć  wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie gwarancji 
(rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia lub 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

h) W okresie gwarancji dojazd przedstawicieli serwisu do siedziby Zamawiającego – bez żadnych dodatkowych 
kosztów.  

i) Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po piątej zgłoszonej awarii w okresie gwarancji wymienić 
przedmiot umowy na nowy o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 i 2 
do umowy, z wyłączeniem awarii powstałych z winy Użytkownika.  

j) Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku napraw przedmiotu umowy trwających dłużej niż czas wskazany lub 
ustalony z Zamawiającym w ppkt.g), udostępnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach 
i funkcjonalności w terminie do 3 dni od upływu terminów wskazanych w ppk. g).  

k) dotyczy pakietu 3- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów składowych wchodzących w zakres 
przedmiotu umowy (m.in.: głowice, videoprinter) na nowe, o parametrach technicznych nie gorszych niż 
parametry wskazane w załączniku nr 1 i 2 do umowy, w terminie do 14 dni po trzeciej zgłoszonej awarii w 
okresie gwarancji, uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie tego elementu, pod warunkiem, że awaria lub 
uszkodzenie nie powstało z winy Użytkownika. 

2. Naprawy oraz przeglądy w pełnym zakresie przy użyciu podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem 
producenta urządzenia. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest również do odebrania uszkodzonych części od 
Zamawiającego. 

3. W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy danego podzespołu Aparatu Wykonawca zobowiązany jest do 
wymiany podzespołu  na oryginalny, nowy. 

4. Wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy) potwierdzane pisemnym protokołem podpisanym przez 
pracownika serwisu Wykonawcy oraz personel Szpitala, sporządzony w języku polskim. 

5. Wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy) będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy 
komunikujących się w języku polskim.   

6. Czynności związane z przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje  przy użyciu własnych narzędzi, przyrządów 
pomiarowych i materiałów. 

7. Okres dostępności części zamiennych wskazany w załączniku nr 2 do umowy.  
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8. Aktualizacja aplikacji oprogramowania w czasie gwarancji będzie wykonywana na koszt Wykonawcy. 
9. Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy, a podlegające 

wymianie, zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na oryginalne, nowe (koszt 
wliczony w cenę Aparatu). W związku z powyższym dopuszcza się  zmianę numerów fabrycznych elementów dostawy, 
jeżeli dojdzie do ich wymiany w okresie gwarancji. 

10. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez serwis techniczny …. z siedzibą w ... . O zmianie podmiotu 
świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie. 

11. Wykonawca każdą czynność serwisową (przegląd, naprawa) jest zobowiązany potwierdzić wpisem do paszportu 
technicznego Aparatu. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem naprawy 
lub przeglądu technicznego. 

13. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju przedmiotu umowy. 
14. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zapisów zawartych w ust. 1 ppkt. j), Zamawiającemu przysługuje prawo 

wynajęcia urządzenia o parametrach i funkcjonalności zbliżonej do przedmiotu umowy, obciążając Wykonawcę, karami 
umownymi w wysokości poniesionych kosztów wynajęcia urządzenia zastępczego. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie działań mających na celu usunięcie zgłoszonych wad i awarii w terminie 
7 dni od przekazania zgłoszenia, lub nie usunie wad i usterek we wskazanym terminie, Zamawiającemu przysługuje 
prawo powierzenia naprawy osobie trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji,  obciążając Wykonawcę, karami 
umownymi w wysokości ceny wykonanych napraw. 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, określonego w ust. 1a, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień 
wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

17. W przypadku ujawnienia w dostarczonym przedmiocie umowy wad ukrytych, których usunięcie jest niemożliwe, 
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni ujawnienia 
wad. Jeżeli wada uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie, Wykonawca udostępnia sprzęt zastępczy do czasu 
dostarczenia przedmiotu wolnego od wad. 

18. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów 
instalowanych wyrobów objętych przedmiotem zamówienia, wydając Zamawiającemu właściwe dokumenty. Powyższe 
nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji. 
 

§5 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, ustalana według ceny zaoferowanej w ofercie Wykonawcy, 
zawartej w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Cena brutto określona w ust. 3 obliczona jest na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji i pokrywa 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszt opakowania, transportu (zagranicznego 
i krajowego), koszty cła, odprawy celnej, podatku VAT, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt 
pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeszkolenie 
personelu w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji sprzętu medycznego oraz koszty serwisu gwarancyjnego 
i wykonywania w okresie gwarancji przeglądów i konserwacji przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. Wartość zapłaty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może przekroczyć: 

kwoty złotych netto: ... (słownie złotych netto: ..../100) 

kwoty złotych brutto: ... (słownie złotych brutto: .../100) 

4. Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w wysokości 100% wartość brutto umowy. 

 
§6 

Warunki płatności 
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie do 30 dni po doręczeniu faktury VAT za realizację 

etapu I, przelewem  na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze.  
2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 8. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT stosując opis przedmiotu dostawy zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do umowy. 
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 2810069579. 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP .... 
6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprzednie przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców, że należne im wynagrodzenie zostało uregulowane oraz, że zrzekają się roszczeń z tego tytułu wobec 
Zamawiającego. 
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§7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wszelkich zdarzeń, które wystąpią podczas i w związku 

z realizacją niniejszej umowy przy udziale podwykonawców, ponosząc w tym zakresie całkowite ryzyko za wszelkie 
następstwa takich zdarzeń, w tym także za ewentualne kary i sankcje.  

 
§8 

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Kary umowne 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem 

nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks 
cywilny. 

3. W przypadku uchybień terminów określonych w: 
a) §2 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3% wartości brutto umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki.  
b) §3 ust.7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki.  
c) §4 ust.1 pkt g), i) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
d) §4 ust.1 pkt j), k) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3% wartości umowy brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
4. W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 tygodni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 

1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  
5. Za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego w okresie gwarancji, o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 
6. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 10% wartości umowy brutto. 
7. W przypadku rozwiązania umowy z powodu przekroczenia terminu dostawy wskazanego w §2 Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 20% wartości brutto umowy. Wysokość kar umownych 
podyktowana jest utratą źródła finansowania w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca będzie stosował ogólnie obowiązujące przepisy. 
9. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z powodu jej niewykonania lub nienależytego wykonania nie wyłącza praw 

Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych. 
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto, wskazanej w §5. 
11. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
 

§9 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach 
stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 
lub okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po bezskutecznym wezwaniu do wykonania umowy. 

2. W przypadku, gdy przedmiot umowy w dacie dostawy będzie miał jakiekolwiek wady lub będzie niezgodny z umową, 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez 
Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.  

3. Strony ustalają, że niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy wystąpi co najmniej jedna                     
z poniższych okoliczności: 
a) w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2 

do umowy, 
b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w §2 pkt.1 i przekroczenia go o nie mniej niż 

14 dni.                              
4. W przypadku, gdy przedmiot umowy w dacie dostawy będzie miał jakiekolwiek wady lub będzie niezgodny z umową, 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez 
Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy.  

5. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 Ustawy. 
 

§10 
Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem nieważności w granicach 
dopuszczonych Ustawą oraz określonych w SWZ i niniejszej umowie. 
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2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy: 

a) zmianę warunków płatności i terminów płatności w granicach obowiązujących aktów prawnych, 
b) przedłużenia terminu realizacji poszczególnych etapów wskazanych w umowie, pod warunkiem zmiany terminu 

rozliczenia uzyskanych środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia; 
c) obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych; 
d) zmianę przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1  i 2 w sytuacji wprowadzenia na rynek nowego 

produktu lub braku dostępności na rynku produktu zaoferowanego pod warunkiem, że parametry graniczne są nie 
gorsze niż zaoferowane w przedmiocie umowy, a w zakresie parametrów technicznych podlegających ocenie 
zmieniany produkt uzyskałby co najmniej ilość punktów (w tym punktów cząstkowych), jaka została przyznana na 
etapie wyboru oferty, bez zmiany producent proponowanego urządzenia. 

3. Wszelkie dopuszczone zmiany umowy dokonywane będą na pisemny wniosek Stron, zawierający uzasadnienie 
faktyczne i prawne, w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem, w trybie określonym w §9 ust.1. 

 
§ 11 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo 
poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.  

2. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi 
w związku z Umową.  

3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową 
rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego.  

 
§12 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z powyższej umowy 

na osoby trzecie. 
2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną 

cześć Umowy.  
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne z mocy obowiązującego prawa, 

nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy, a Strony zobowiązują się stosować przepisy prawa 
najbliższe postanowieniom nieważnym lub nieskutecznym.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy.  
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
§13 

Załączniki do umowy 
Załącznik nr 1 – szczegółowy zakres asortymentowy i ilościowy przedmiotu umowy. 

Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów 
techniczno-użytkowych. 

 
WYKONAWCA                        ZAMAWIAJĄCY 

 


