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Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1-16, 18-20, 22-82, 85-87, 90-94)
UMOWA Nr............./2014 – Projekt
Zawarta w dniu .........................r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez:
mgr Janusza Solarza - Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP- 813-15-02-114
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
….................................
reprezentowanym przez:
…...................................
wpisanym do KRS pod numerem ......................., Regon – ......................, NIP- ....................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1
1. Umowa reguluje zasady obsługi serwisowej .........................., w zakresie i ilościach wyszczególnionych w
ofercie przetargowej – Formularzu cenowym i Wykazie prac wykonywanych podczas przeglądu
technicznego oraz terminów ich realizacji, które stanowią integralną część niniejszej umowy jako jej
Załączniki Nr .. i Nr ... .
2. Strony ustalają, że zakres prac wyszczególniony w Załączniku Nr ,,,,,,, poz. ...., będzie wykonywany przez
Podwykonawcę ......, pozostały zakres Wykonawca będzie realizował samodzielnie.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny w trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za wszelkie
działania i zaniechania Podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne.
§ 2
wartość
brutto
niniejszej
umowy
wynosi
...........................zł
(słownie: ........................................................................)
2. W cenach jednostkowych
zgłoszonych do postępowania zawierają się wszystkie koszty związane z
realizacją niniejszego zamówienia w tym koszty związane z dojazdem i robocizną.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny ulegną zmianie stosownie
do tych przepisów.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych zaproponowanych w postępowaniu przez cały okres
trwania umowy tj. przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

1. Łączna

§ 3
1. Usługa będzie realizowana w terminach określonych w Załączniku Nr ... do niniejszej umowy.
Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego w dniach
roboczych
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

od

2. W przypadku zmiany terminu wykonania usługi Zamawiający powiadomi o zmianie terminu Wykonawcę z
wyprzedzeniem 3 dni drogą faksową na numer................... .
3. Bezwzględnie wymagane jest by Wykonawca posiadał aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia do
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serwisowania aparatury, tj. upoważnienie wystawione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela
do wykonywania tych usług zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010
r. nr 107 poz 679, tekst ujednolicony).
4. Wykonawca po każdorazowym wykonaniu usługi przedstawi Zamawiającemu raport o stanie urządzenia i
systemu w którym zawarte będą informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy urządzenia i
systemu.

5. W przypadku złożenie przez Zamawiającego uzasadnionej reklamacji z powodu niewłaściwego
wykonywania obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie
dni od daty otrzymania zawiadomienia drogą faksową na numer............. .

7

6. W przypadku niezałatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 5,
Zamawiający może:
1) żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia
ponad termin , o którym mowa w ust. 5,
2) lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy oraz żądać od Wykonawcy kary umownej, o której
mowa w § 6 ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30
dni od bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 5.
7. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca uzyska dostęp do plików komputerowych ze sprzętu
medycznego, które mogą zawierać dane osobowe pacjentów. Dane osobowe obejmują informacje dotyczące
osoby, na podstawie której osoba ta może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana. Dane osobowe
mogą zawierać zarówno osobiste informacje zdrowotne (np. zdjęcia, dane z monitorowania serca, numer zapisu
medycznego), jak również informacje niedotyczące zdrowia (np. data urodzenia, płeć).
8. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych tylko w zakresie
koniecznym do wykonywania jego obowiązków wynikających ze świadczenia usług serwisowych na podstawie
niniejszej umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie Ustawy z dnia 29 sierpnia z 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, tekst ujednolicony).
§4
1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający:
a) zapewni utrzymanie pomieszczeń, w których zlokalizowany jest sprzęt w wymaganych warunkach
sanitarnych.
b) usuwał będzie wszelkie odpady niebezpieczne lub biologiczne, jakie powstaną w wyniku konserwacji
Sprzętu Medycznego prze Wykonawcę;
c) utrzyma warunki w pomieszczeniach Lokalizacji Sprzętu (włącznie z kontrolą temperatury i wilgotności,
jakości zasilania i systemu ochrony przeciwpożarowej) w stanie właściwym dla funkcjonowania Sprzętu
Medycznego.
d) użytkował będzie Sprzęt Medyczny zgodnie z instrukcją obsługi producenta;
e) dokonywał będzie rutynowych, codziennych korekt operacyjnych Sprzętu Medycznego zgodnie z instrukcją
obsługi producenta.
§ 5
1. Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialna jest następująca
osoba: ..........................................nr tel:.........................
2. Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialna jest
osoba: ..........................................nr tel:.........................

następująca
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1.
2.

3.

4.

§ 6
Strony ustalają, że płatność będzie dokonana po każdej usłudze przelewem bankowym z rachunku
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni, licząc od
daty otrzymania faktury VAT.
Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego żadnych
czynności, w szczególności nie zawierać umów, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią,
na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia o którym mowa w § 6 ust. 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zmawiającego.
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca może
naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usługi, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w wykonaniu
usługi może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania usługi, a gdy opóźnienie przekroczy 7
dni od terminu wykonania usługi, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z
winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od upływu terminu na wykonanie usługi.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.
4. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn wymienionych wyżej powstała szkoda przewyższająca
ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywistej szkody.
5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn innych niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo
żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości rzeczywistej szkody.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych ,kary umowne
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania
Zamawiającego pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
§ 8
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od daty jej podpisania tj. od dnia ............................... do
dnia .................................. .
§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego, zmian przewidzianych w § 2 ust. 3, a nadto, gdy:
a) nastąpią przekształcenia własnościowe,
b) nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
c)
nastąpią zmiany adresu,
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d)

następuje konieczność poprawienia pomyłek,

§ 10
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 11
W sprawach, nie uregulowanych niniejszą umową , będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie właściwemu
Sądowi wg siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – po jednym dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 17, 21, 83, 84, 88, 89)

UMOWA Nr............./2014 – Projekt
Zawarta w dniu .........................r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez:
mgr Janusza Solarza - Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP- 813-15-02-114
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
….................................
reprezentowanym przez:
…....................................
wpisanym do KRS pod numerem ......................., Regon – ......................, NIP- ....................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1
1. Umowa reguluje zasady obsługi serwisowej .........................., w zakresie i ilościach wyszczególnionych w
ofercie przetargowej – Formularzu cenowym i Wykazie prac wykonywanych podczas przeglądu
technicznego oraz terminów ich realizacji, które stanowią integralną część niniejszej umowy jako jej
Załączniki Nr .. i Nr ... .
2. Strony ustalają, że zakres prac wyszczególniony w Załączniku Nr ,,,,,,, poz. ...., będzie wykonywany przez
Podwykonawcę ......, pozostały zakres Wykonawca będzie realizował samodzielnie.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny w trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za wszelkie
działania i zaniechania Podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne.
§ 2
Łączna
wartość
brutto
niniejszej
umowy
wynosi
...........................zł
(słownie: ........................................................................)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie miesięcznie w wysokości brutto................zł
(słownie:....................................).
3. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów
prawa podatkowego przedmiotu zamówienia, zmiana ceny brutto następuje po podpisaniu aneksu do
umowy.
4. W cenach jednostkowych zgłoszonych do postępowania zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją
niniejszego zamówienia w tym koszty związane z dojazdem i robocizną.
5. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych zaproponowanych w postępowaniu przez cały okres
trwania umowy tj. przez okres:
- 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
- 36 miesięcy – od daty obowiązywania umowy dotyczy pakietu nr 88.
1.

§ 3
1. Usługa będzie realizowana w terminach określonych w Załączniku Nr ... do niniejszej umowy.
Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego w dniach

roboczych

od
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poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W przypadku zmiany terminu wykonania usługi Zamawiający powiadomi o zmianie terminu
Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni drogą faksową na numer................... .
3. Bezwzględnie wymagane jest by Wykonawca posiadał aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia
do serwisowania aparatury, tj. upoważnienie wystawione przez wytwórcę lub autoryzowanego
przedstawiciela do wykonywania tych usług zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010
r. (Dz. U. 2010 r. nr 107 poz 679, tekst ujednolicony).
4. Wykonawca po każdorazowym wykonaniu usługi przedstawi Zamawiającemu raport o stanie urządzenia
i systemu w którym zawarte będą informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy urządzenia i
systemu.

5. W przypadku złożenie przez Zamawiającego uzasadnionej reklamacji z powodu niewłaściwego
wykonywania obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni
od daty otrzymania zawiadomienia drogą faksową na numer............. .
6. W przypadku niezałatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 5,
Zamawiający może:
1) żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia
ponad termin , o którym mowa w ust. 5,
2) lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy oraz żądać od Wykonawcy kary umownej, o której
mowa w § 6 ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30
dni od bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 5.
7. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca uzyska dostęp do plików komputerowych ze sprzętu
medycznego, które mogą zawierać dane osobowe pacjentów. Dane osobowe obejmują informacje dotyczące
osoby, na podstawie której osoba ta może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana. Dane osobowe
mogą zawierać zarówno osobiste informacje zdrowotne (np. zdjęcia, dane z monitorowania serca, numer zapisu
medycznego), jak również informacje niedotyczące zdrowia (np. data urodzenia, płeć).
8. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych tylko w zakresie
koniecznym do wykonywania jego obowiązków wynikających ze świadczenia usług serwisowych na podstawie
niniejszej umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie Ustawy z dnia 29 sierpnia z 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, tekst ujednolicony).
§4
1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający:
a) zapewni utrzymanie pomieszczeń, w których zlokalizowany jest sprzęt w wymaganych warunkach
sanitarnych.
b) usuwał będzie wszelkie odpady niebezpieczne lub biologiczne, jakie powstaną w wyniku konserwacji
Sprzętu Medycznego prze Wykonawcę;
c) utrzyma warunki w pomieszczeniach Lokalizacji Sprzętu (włącznie z kontrolą temperatury i wilgotności,
jakości zasilania i systemu ochrony przeciwpożarowej) w stanie właściwym dla funkcjonowania Sprzętu
Medycznego.
d) użytkował będzie Sprzęt Medyczny zgodnie z instrukcją obsługi producenta;
e) dokonywał będzie rutynowych, codziennych korekt operacyjnych Sprzętu Medycznego zgodnie z instrukcją
obsługi producenta.
§ 5
1. Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialna jest następująca

6

Zp250_012_14

osoba: ..........................................nr tel:.........................
2. Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialna jest
osoba: ..........................................nr tel:.........................

następująca

§ 6
1. Strony ustalają, że płatność będzie dokonywana przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, wystawionej w ostatnim dniu miesiąca
kalendarzowego, w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego żadnych
czynności, w szczególności nie zawierać umów, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią, na
podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia o którym mowa w § 6 ust. 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zmawiającego.
4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca może
naliczyć odsetki ustawowe.
§ 7
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usługi, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w wykonaniu
usługi może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania usługi, a gdy opóźnienie przekroczy 7
dni od terminu wykonania usługi, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z
winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od upływu terminu na wykonanie usługi.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.
4. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn wymienionych wyżej powstała szkoda przewyższająca
ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywistej szkody.
5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn innych niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo żądać
od Wykonawcy odszkodowania do wysokości rzeczywistej szkody.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych ,kary umowne Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego pod
rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
§ 8
Umowa zostaje zawarta na okres:
a) 12 miesięcy licząc od daty jej podpisania, tj. od dnia …..............do dnia..................dotyczy Pakietów 17, 21,
83, 84, 89.
b) Pakiet nr 88:
−

pozycje nr 1-11, 14-16, 19 - 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, tj. od dnia ............... do
dnia ...............

−

pozycja nr 12 – realizacja umowy od dnia 30.06.2015 r. do dnia 20.05.2017 r.

−

pozycja nr 13 - realizacja umowy od dnia 26.09.2015 r. do dnia 20.05.2017 r.

−

pozycja nr 17, 18 - realizacja umowy od dnia 29.06.2014 r. do dnia 20.05.2017 r.
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§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego, zmian przewidzianych w § 2 ust. 3, a nadto, gdy:
a) nastąpią przekształcenia własnościowe,
b) nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
c) nastąpią zmiany adresu,
d) następuje konieczność poprawienia pomyłek,
§ 10
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 11
W sprawach, nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie właściwemu
Sądowi wg siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – po jednym dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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