Załącznik nr 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Umowa
na usługi okresowych przeglądów technicznych i konserwacji,
naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej
zawarta w dniu ........................ w Mielcu pomiędzy
Szpitalem Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, reprezentowanego przez:
Leszka Kwaśniewskiego – Dyrektora Szpitala
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
………………………………… z siedzibą w ……………………., ul. ……………….., ..-…. …………………, wpisanym do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
…………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………….., NIP
……………………., REGON …………………….., reprezentowanym przez:
albo
……………........................., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………… , ul.
……………………………, ..-… ………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: ………………., REGON: ………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie Stronami, a z osobna Stroną,
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.),
zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
1.1.

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług w zakresie okresowych przeglądów
technicznych, konserwacji i naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej będących w
posiadaniu Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (zwanymi dalej
„Urządzeniami”). Wykaz Urządzeń, sporządzony na podstawie oferty przetargowej
Wykonawcy oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia znak SzP.ZP.271.99.17 (dalej: „SIWZ”), oraz niniejszą
Umową, stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.
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1.2.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy, w tym wymagane czynności należące do
zakresu napraw, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury
medycznej określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

§ 2.
2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki zgodnie z umową, w szczególności
zgodnie ze złożoną ofertą, z wymaganiami zawartymi w SIWZ, z uwzględnieniem zasad
wiedzy technicznej i należytą starannością właściwą dla zawodowego charakteru
prowadzonej działalności gospodarczej, zachowaniem przepisów BHP i p.poż, a także zgodnie
z wymaganiami i procedurami określonymi w obowiązujących normach i przepisach oraz
przez producentów Urządzeń.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przepisami prawa unijnego, a w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2011).
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego stanu
serwisowania, konserwacji i naprawy Urządzeń zgodnie z wymogami przewidzianymi dla
zakładów leczniczych na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

§ 3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

Wykonawca przystąpi do świadczenia usług przeglądów i konserwacji Urządzeń w terminie 24
godzin od chwili dokonania zgłoszenia, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w
godzinach 7:00 do 14:35 lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od
pracy.
Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
W przypadku konieczności zmiany terminu przeglądu i konserwacji Urządzeń, wynikającej z
przyczyn obiektywnych i niezależnych od Stron, Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiającego o zaistniałej konieczności i uzgodni z nim nowy termin. Usługi powinny być
wykonywane w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Sekcji ZaopatrzeniowoMagazynowej i Zamówień Publicznych (Stanowisko do spraw Aparatury Medycznej).
Okresowe przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne będą wykonywane zgodnie z
zaleceniami producenta Urządzenia określonymi w instrukcji serwisowej, obowiązującymi
normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.
Podczas świadczenia usług, Wykonawca jest zobowiązany dokładnie oraz wyczerpująco
informować Zamawiającego o stanie technicznym Urządzeń oraz warunkach i zasadach
poprawnej obsługi.
Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu
własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego.
Przeglądy techniczne i konserwacje będą wykonywane wraz z dostawą i wymianą materiałów
eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta sprzętu, w celu dopuszczenia
Urządzeń do dalszego używania.
Części zamienne wymienione w trakcie przeglądu okresowego jak również napraw zostaną
zwrócone Zamawiającemu.
W przypadku prowadzenia kontroli Urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru
Technicznego (UDT), Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie urządzenia
do rewizji. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w rewizji UDT. Zamawiający
zobowiązuje się odpowiednio wcześniej poinformować Wykonawcę o terminie i zakresie
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rewizji. Wykonawca pokrywa koszty poniesione przez niego, a związane z uczestnictwem w
rewizji.
3.10. W przypadku niedopuszczenia Urządzenia do dalszej eksploatacji wskutek niewłaściwego
przygotowania do rewizji, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów
związanych z ponownym przeprowadzeniem rewizji przez UDT. Jeśli w sprawie, o której
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, Wykonawca jest
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu w terminie 3 dni od wezwania do zapłaty.
§ 4.
4.1.
4.2.

4.3.

Wykonawca będzie dokonywał wpisów w paszporcie technicznym Urządzenia.
Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić w raporcie serwisowym napraw, konserwacji i
przeglądu oraz wyznaczać daty następnego przeglądu, wymienione części zamiennych,
zakończenie napraw/konserwacji/przeglądów dopuszczeniem danego urządzenia do
użytkowania.
W przypadku większej liczby konserwowanych urządzeń Wykonawca sporządzi stosowny
zbiorczy raport serwisowy zawierający wykaz wszystkich przeglądanych urządzeń.

§ 5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych i
materiałów zużywalnych na nowe, Wykonawca sporządzi szczegółową kalkulację i uzgodni
konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części z pracownikiem ds. Aparatury
Medycznej.
Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu kalkulację, o której mowa w § 5.1, nie
później niż w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia usterki.
Wykonanie naprawy lub wymiany części zamiennych i materiałów zużywalnych nastąpi po
akceptacji kosztów przez Dyrektora Szpitala.
W przypadku niezaakceptowania kalkulacji wykonania naprawy lub usunięcia awarii
sporządzonej przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy
lub usunięcia awarii we własnym zakresie.
Wykonawca dokona naprawy urządzenia w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia
akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego. Jeśli zajdzie konieczność sprowadzenia części
zamiennych, których Wykonawca nie ma na stanie swojego magazynu lub nie jest w stanie
nabyć niezwłocznie, termin usunięcia awarii zostanie wydłużony do 10 dni roboczych od dnia
akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kalkulacji części oryginalnych tj. części
zgodnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i
użytkowych w stosunku do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego oraz, alternatywnie,
części równoważnych (zamienników), tj. posiadających te same lub lepsze parametry
techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe, jeżeli nie wpłynie to na prawidłowe
funkcjonowanie urządzenia.
Jeżeli naprawa urządzenia będzie trwała dłużej niż 3 dni, Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko urządzenie o takich samych lub lepszych
parametrach jak urządzenia które podlega naprawie – dot. urządzeń z grup: 13, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 38, 39, 40, 56, 66 Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
naprawy oraz dostarczone części. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokona
bezpłatnej naprawy lub wymieni część.
Wykonawca, każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia,
sporządzi kartę pracy (raport serwisowy) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Karta
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pracy zostanie podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego
oraz będzie zawierała następujące informacje:
5.8.1.
rodzaj sprzętu,
5.8.2.
rodzaj wykonanej usługi,
5.8.3.
kalkulację kosztów zaakceptowaną przez Dyrektora Szpitala,
5.8.4.
wyszczególnienie wymienionych podzespołów,
5.8.5.
czas naprawy w roboczogodzinach.
§ 6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

W przypadku konieczności wykonania usług objętych umową w serwisie Wykonawcy,
Wykonawca zapewnia transport Urządzeń na swój koszt w obie strony oraz ponosi wszelkie
koszty i odpowiedzialność związane z transportem.
Rozliczenie wykonanej usługi każdorazowo odbywać się będzie na podstawie przedłożonej
Zamawiającemu faktury wraz z załączoną do niej Kartą pracy oraz kserokopiami faktur
potwierdzających zakup części.
W przypadku konieczności wyłączenia urządzenia z użytkowania, Wykonawca umieści na
niesprawnym urządzeniu informację: „urządzenie niesprawne – nie używać” lub „urządzenie
przeznaczone do naprawy – nie używać”.
Do kontaktów w sprawach przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw jest
upoważniony pracownik Sekcji Zaopatrzeniowo-Magazynowej i Zamówień Publicznych
(Stanowisko do spraw Aparatury Medycznej).
Strony zobowiązują się współdziałać w sprawach objętych umową.

§ 7.
7.1.

Wartość brutto zamówienia za okres obowiązywania umowy ustalona na podstawie cen
jednostkowych określonych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, o
którym mowa w § 1.1, wynosi:.
7.1.1.
........................ zł (słownie: ...................................) za całkowitą wartość przeglądów
technicznych i konserwacji w danej grupie,
7.1.2.
…………….. zł ( słownie ……………………) za jedną roboczogodzinę naprawy brutto.
7.2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia, określonego w § 7.1, może ulec zmniejszeniu i będzie
uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania Umowy.
7.3. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania Umowy nie będą przysługiwać
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
§ 8.
8.1.

8.2.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 60 dni od
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączoną do
niej Kartą pracy oraz (jeżeli dotyczy) kserokopiami faktur potwierdzających zakup części, na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku ……………………………… o/……………. nr
……………………………………... .
Faktury bez załączonej Karty pracy oraz (jeżeli dotyczy) kserokopii faktur potwierdzających
zakup części nie będą przez Zamawiającego rozliczane, co Wykonawca uznaje i akceptuje.
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8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT w terminie późniejszym niż dzień
wykonania usługi, bieg terminu określonego w § 8.1 rozpoczyna się od dnia otrzymania
faktury.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu
bankowego przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe
za opóźnienie.
W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto cena netto
pozostanie niezmienna.
W sytuacji gdy faktura zostanie wystawiona z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w terminie 5 dni od
wezwania przez Zamawiającego. Wezwanie może zostać dokonane telefonicznie, mailowo
lub listownie.

§ 9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Dokonywane przez Zamawiającego wpłaty na zaspokojenie długów wobec Wykonawcy
zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, następnie na poczet
należności z tytułu odsetek, w dalszej kolejności zaspokajane będą inne należności uboczne tj.
koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe, opłaty skarbowe itp.
W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być
zaspokojony, Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu
najdawniej wymagalnego, ale nie przedawnionego.
Wykonawca posiadający wobec Zamawiającego kilka wierzytelności, udokumentowanych
kilkoma fakturami, dokonując potrącenia (kompensaty) w pierwszej kolejności potrąca swoje
wierzytelności najdawniej wymagalne, ale nie przedawnione.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą którejkolwiek z faktur Wykonawca jest
zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego
dodatkowy termin do uiszczenia zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania tegoż wezwania
przez Zamawiającego. W czasie biegu terminu, o którym mowa z zdaniu poprzedzającym,
Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić roszczenia objętego wezwaniem na drodze
postępowania sądowego.

§ 10.
10.1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
10.1.1. zmiany przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej Umowy;
10.1.2. w przypadku zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego
dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć
może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian;
10.1.3. w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 7.1, w terminie
obowiązywania Umowy określonym w § 12, Zamawiający przewiduje możliwość
przedłużenia okresu jej obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie
dłużej niż do wykorzystania wartości Umowy. Przedłużenie Umowy następuje poprzez
złożenie na piśmie oświadczenia przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na
przedłużenie umowy w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym.
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10.2. Zmiany wymienione w § 10.1 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, z uzasadnieniem
konieczności zmiany, za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania
zawiadomienia.
§ 11.
11.1. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kar umownych w przypadku:
11.1.1. opóźnienia w wykonaniu usługi objętej Umową – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 7.1.1, za każdy dzień opóźnienia;
11.1.2. wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7.1.1,,
11.1.3. opóźnienia w wystawieniu faktury korygującej, o której mowa w § 8.8 – w wysokości
5% wartości brutto zamówienia objętego daną fakturą korygującą za każdy dzień
opóźnienia.
11.2. Kara umowna będzie płatna w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty
obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo
potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane usługi, wystawionych przez
Wykonawcę, co Wykonawca niniejszym uznaje i akceptuje.
11.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
§ 12.
12.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia ………………….. do dnia ………………….
12.2. Zamawiającemu może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca mimo dwóch kolejnych wezwań nie będzie realizował usług zgodnie z
zamówieniem lub w określonym terminie.
12.3. W razie zaistnienia 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. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej już części Umowy.
12.4. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego nie powoduje
wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy do zapłaty ewentualnych kar umownych.
§ 13.
13.1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54
ust. 5-7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
13.2. Zastrzeżenie o którym mowa w § 13.1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności,
umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na
rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518
k.c.).
13.3. Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których
wierzytelność względem Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki)
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13.4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na
swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
13.5. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez
mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej
umowy.
13.6. W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu
niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
2016 poz. 1638 z późn. zm.). Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby
zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego
podmiotu niż Wykonawca.
§ 14.
14.1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich,
powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego
spraw, a w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania,
jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji
pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę
na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów
powierzonych przez Zamawiającego.
14.2. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy informacji,
które:
14.2.1. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
14.2.2. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa,
orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem
niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o
takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.
§ 15.
15.1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w formie pisemnej. Wszelkie zmiany treści niniejszej
Umowy, wymagają formy właściwej dla jej zawarcia pod rygorem nieważności.
15.2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. Załącznikami do Umowy są:
15.2.1. SIWZ oraz
15.2.2. wykaz stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
15.3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
15.4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
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