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Znak sprawy: P/N/5/2022 

Załącznik nr 8 do SWZ 

PROJEKT 

UMOWA nr …………………. 

 

zawarta w dniu …...........r.  pomiędzy 

 

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. 

Chopina 29, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525422, kapitał zakładowy 

2.480.000,00 zł, NIP 3020002009, REGON 331031257, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu 

Piotra Skaskiewicza,  

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

..................................... z siedzibą ........................ ,  pod numerem KRS .........., NIP …………, 

REGON ……, reprezentowaną przez: 

 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 132 zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w wyniku 

przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa tomografu 

komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.”. 
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§1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1.1. dostawa nowego tomografu komputerowego, wyprodukowanego w 2022 roku. 

Zamawiający wymaga urządzenia nieużywanego, nie rekondycjonowanego, w najnowszej wersji 

sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. W ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. dostarczenia, ustawienia, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego przy użyciu niezbędnych materiałów, części i 

sprzętu, 

b. wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monito-

rów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z ak-

tualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla 

testów odbiorczych i specjalistycznych). 

c. wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu. 

d. szkolenie dla lekarzy/techników z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów 

kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 

- 5 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 

- 5 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych 

na zaoferowanym aparacie, 

1.2. dostawa macierzy pamięci masowej, której zadaniem jest udostępnianie przestrzeni dysko-

wej wraz z instalacją i wstępną konfiguracją. Rozwiązanie ma być kompletne [end-to-end] 

czyli zawierać wszystkie urządzenia aktywne konieczne do jego wykonania oraz okablowanie 

[z wyłączeniem okablowania i jego zakończenia w postaci patchpanelu, pomiędzy ośrodkami 

Zamawiającego]. Rozwiązanie nie obejmuje też dostawy zasilania energetycznego do szafy 

RACK i rozgałęziaczy w samej szafie. 

1.3.dostawa osłon osobistych: 

a. fartucha ochronnego dwustronnego lekkiego zapinanego na rzep o standardowym roz-

miarze 110x60 cm o współczynniku Front 0,50 mm/tył 0,25 mm Pb  

b. kryzy tarczycy: osłona na tarczycę o współczynniku   0,5 Pb - 1 kpl. (rozm. S, M, L) - 

przeznaczony i dla dorosłych i dla dzieci  

c. okularów ochronnych o współczynniku 0,75 mm Pb - 1 szt  

d. fartucha miednicowy lekki półfartuch o współczynniku 0,5 Pb -1 szt – 45x50 cm  

e. osłony dla dzieci: fartuch RTG dla dzieci specjalnie przeznaczony dla pacjentów pe-

diatrycznych lekki zapinany na rzep, długość 60cm szerokość w biodrach 45 cm o 

współczynniku ołowiu 0,50 mm Pb, 

1.4.dostawa duplikatora płyt CD/DVD ze złączem USB, 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) terminowej realizacji dostawy;  

2) dostarczenia we wskazane miejsce, montażu i instalacji, wykonania niezbędnych podłączeń                            

do istniejących instalacji, na potrzeby poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu,  

uruchomienie i sprawdzenie stosownie do jego rodzaju;  
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3) przeprowadzenia szkoleń dla personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w termi-

nie uzgodnionym z Zamawiającym;  

4) udzielenia gwarancji i dostosowania się do warunków gwarancyjnych; 

5) udzielenie rękojmi za wady na przedmiot umowy; 

6) dostarczenia Paszportu Technicznego Urządzenia. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy dopuszczonego do obrotu i stoso-

wania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyro-

bach medycznych ( Dz.U. 974,2022), posiadającego wszelkie wymagane przez przepisy prawa świa-

dectwa, atesty, deklaracje, certyfikaty, itp. oraz spełniającego określone prawnie wymogi w zakresie 

norm bezpieczeństwa obsługi.  

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest kompletny oraz że do jego uruchomienia 

i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

4. Wykonawca gwarantuje, iż realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy, nie będzie wiązała się z koniecznością wykonania przez Zamawiającego dodatkowych 

inwestycji i prac oraz nie będzie wymagała dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc, w których prowadzony będzie montaż, 

instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsc, w 

których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym do pracy. Koszty 

napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie 

realizacji umowy ponosi Wykonawca. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych 

materiałów (kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu). 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem elementów systemu oraz 

elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji (jeśli 

dotyczy oferowanego urządzenia). 

8. Wykonawca gwarantuje, że celem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych  

i wynikających z rękojmi, Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania opakowań.  

 

§2. Warunki realizacji umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia ……………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i zainstalować przedmiot umowy w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeprowadzić szkolenie personelu 

Zamawiającego stosownie do rodzaju przedmiotu umowy w zakresie obsługi przedmiotu umowy 
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i jego racjonalnej eksploatacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż w 

ciągu…………. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy bezpośrednio do 

Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o., ul. Chopina 29, 78-200 Białogard, 

w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w 

godzinach od 8:00 do 15:00, chyba że Strony uzgodnią inaczej. 

4. Zamawiający wymaga, aby towar opakowany był w odpowiednie opakowanie zapewniające 

prawidłowe warunki transportu i ewentualnego przechowania. W przypadku transportu i 

dostarczenia towaru przez firmę przewozową towar musi być wyraźnie opisany z 

wyszczególnieniem nazwy urządzenia oraz miejsca dostawy. Dostawa będzie realizowania przez 

Wykonawcę na jego koszt. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu umowy przygotowanego 

zgodnie z założeniami SWZ, w tym daty przekazania przedmiotu umowy do użytkowania. 

6. Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór i realizację umowy oraz do kontaktów                                        

z Wykonawcą……………………, tel. ………...… 

7. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji umowy 

……………………..….., tel. ……………….…… 

8. Upoważnionymi przedstawicielami Stron umowy do dokonania odbioru przedmiotu umowy 

i podpisania protokołu odbioru są: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………… tel. ………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………….tel. 

…………………………………… 

9. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu odbioru według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.  

10. Zamawiający wraz z Wykonawcą z dniem dostarczenia przedmiotu umowy przystąpią do 

czynności odbiorowych obejmujących: instalację, uruchomienie, (jeżeli jest to niezbędne wraz ze 

sprzętem Wykonawca dostarczy zestawy startowe potrzebne do prawidłowego uruchomienia 

sprzętu), szkolenie personelu (termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym), z czynności 

odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający dostawę przedmiotu umowy 

bez wad i usterek, który będzie stanowił podstawę wystawienia faktury. 

11. Zamawiający z dniem odbioru staje się właścicielem przedmiotu umowy. 
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12. Strony zgodnie ustalają, iż przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego zostanie 

potwierdzone stosownym protokołem zawierającym w szczególności zakres szkolenia, liczbę 

godzin, datę i podpis osób uczestniczących w szkoleniu.  

13. Integralną część protokołu odbioru stanowią niezbędne instrukcje, paszport techniczny, karty 

gwarancyjne urządzeń składających się na przedmiot umowy oraz inne dokumenty niezbędne do 

prawidłowego użytkowania sprzętu medycznego, sporządzone w języku polskim. Wykonawca w 

ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową przekaże lub będzie przekazywać (w 

przypadku kodów jednorazowych) Zamawiającemu wszelkie niezbędne dostępy oraz kody 

serwisowe, po upływie okresu gwarancji. W/w dokumenty zostaną przedstawione w postaci 

papierowej i elektronicznej. 

14. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia personelowi Wykonawcy dostępu do miejsc nie-

zbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zapewni dostęp do 

swojego obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w innych dniach i 

godzinach po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

15. Zamawiający zapewni personelowi Wykonawcy dostęp do informacji, osób i dokumentów nie-

zbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim dysponuje takimi 

zasobami. 

 

§3. Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że urządzenie będące przedmiotem umowy stanowi jego własność i nie jest 

obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani też nie toczą, się żadne postępowania sądowe jak i 

administracyjne, których przedmiotem byłoby urządzenie, jak i nie istnieją przesłanki do wszczęcia 

takich postępowań. 

2. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. 

 

§4. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty zakresem niniejszej umowy jest fabrycznie 

nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp., wyprodukowany w 2022 roku, oznakowany 

jest symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży na rynek Polski, podlega pełnej 

obsłudze gwarancyjnej oraz spełnia wszystkie wymogi określone przez aktualnie obowiązujące 

w tym zakresie przepisy prawa. 
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2. Wykonawca oświadcza, iż udziela pisemnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, na 

okres ……… miesięcy od daty dokonania instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy potwier-

dzonej protokołem odbioru (bez wad i usterek). 

3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik do 

umowy. 

4. Wykonawca w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, rea-

lizować będzie przeglądy techniczne i konserwacje (przeglądy okresowe) przedmiotu umowy, 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

5. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia oraz wszelkie inne składniki 

niezbędne do korzystania z pełnego zakresu funkcji określonych w instrukcji obsługi przez okres 

min. 10 lat (liczonych od dnia obowiązywania umowy). Powyższe nie dotyczy oprogramowania 

i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamien-

nych. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie lub drogą mailową, o 

terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego lub konserwacji. Przeprowadzenie przeglądu 

technicznego lub konserwacji zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez 

strony oraz wpisem do Paszportu Technicznego Urządzenia. Obowiązek przestrzegania termi-

nów przeglądów i konserwacji spoczywa na Wykonawcy, który wykonuje je z własnej inicjatywy, 

bez zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych ze świadczeniem 

usług określonych w ust. 3 i ust. 4, tj. serwisu sprzętu, przeglądów i legalizacji urządzeń, w tym 

poniesienia kosztów transportu i materiałów eksploatacyjnych użytych przy wykonywaniu tych 

usług. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia końcowego, obowiązkowego przeglądu 

gwarancyjnego nie wcześniej niż miesiąc przed upływem obowiązywania gwarancji.  

8. Każda naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy przedłuża okres gwarancji o czas naprawy 

urządzenia uszkodzenia uniemożliwiającego wykonywanie badań. 

9. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, w tym naprawy poza sie-

dzibą Zamawiającego, naprawa lub odbiór przedmiotu umowy do naprawy gwarancyjnej i zwrot 

z naprawy gwarancyjnej nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Dane adresowe serwisu gwarancyjnego zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z kartą gwa-

rancyjną. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady/awarii w terminie nie dłuższym niż …… godzin 

od zgłoszenia usunięcia awarii lub wady przedmiotu umowy. Zgłaszanie wad lub usterek odby-

wać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ………… lub telefonicz-

nie pod ustalony numer telefonu……………, przy czym zgłoszenie telefoniczne zostanie po-

twierdzone na w/w adres e-maliowy. Zgłoszenie wady / usterki musi zawierać imię i nazwisko 

osoby zgłaszającej wadę.  

12. Jeżeli naprawa gwarancyjna elementu urządzenia, który nie podlegał wbudowaniu na stałe, nie 

jest możliwa, Wykonawca wymieni uszkodzoną część/ moduł na nowy, wolny od wad, o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych, jakie posiada cześć/ moduł uszkodzony. Wy-

miana nastąpi w terminie uzgodnionym między stronami.  

13. Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport ser-

wisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. Po wykonaniu przeglądu 

okresowego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego spraw-

ność urządzeń. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii raportu serwisowego u użytkow-

nika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail……….. Certyfikat potwierdzający sprawność 

urządzenia winien być przesłany na adres siedziby  Zamawiającego z dopiskiem „Dział Tech-

niczny”.  

14. W przypadku wymiany części lub podzespołu, gwarancja na wymienioną część będzie równa 

gwarancji udzielonej przez producenta części wymienianej 

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy w terminie określonym w ust. 12, a opóź-

nienie będzie trwało co najmniej 7 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy 

podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Podmiotem trzecim może być w tym przy-

padku wyłącznie autoryzowany serwis, inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego produ-

centa oraz zagwarantuje obsługę serwisową w języku polskim. Ponadto Wykonawca zobowiązuje 

się do sporządzania dokumentacji po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii zgodnie 

z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. 

17. Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu dostawy zobowiązuje się do udzielania Zamawia-

jącemu telefonicznych porad dotyczących eksploatacji Urządzeni. 

18. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi, przy czym okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Niniejsza umowa stanowi jed-

nocześnie dokument gwarancyjny, a szczegółowe warunki gwarancji i serwisu nie mogą być 

mniej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia niniejszej umowy. 
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§5. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ogółem w 

wysokości ……………………... zł netto (słownie: ................................................złotych), 

VAT  ......... zł  tj. brutto (słownie: …………….. ), które będzie płatne w terminie 60 dni od dnia 

wykonania przedmiotu.  

2. Wynagrodzenie brutto jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszystkie czynniki 

cenotwórcze niezbędne do realizacji przedmiotu umowy określonego w SWZ, a w szczególności: 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, w tym 

koszt dostawy do siedziby Zamawiającego, podatek VAT, cło oraz koszty opakowania, transportu, 

przeszkolenia wskazanego personelu Zamawiającego, wykonania niezbędnych adaptacji i 

podłączeń do istniejących u Zamawiającego instalacji, obsługę serwisową (w okresach 

wynikających z karty gwarancyjnej) w tym przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy 

gwarancyjne i wymiany wszystkich uszkodzonych czy zużytych części zamiennych i elementów 

w okresie gwarancji.  

3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek niezbędnych kosztów na etapie 

przygotowania oferty nie może być podstawą późniejszych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak też po jej wykonaniu. 

4. Płatność z tytułu wykonania umowy zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie 

60 dni od dnia jej dostarczenia do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o., 

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard. 

5. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie ma prawa scedować swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na żaden inny 

podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez wyznaczone osoby, reprezentujące każdą 

ze Stron. 

8. Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna spełniać wymogi określone przepisami prawa, a 

także powinna zawierać numer umowy. 

9. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

 



 

 

 

 

 

 

 

9/15 

 

§6. Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących 

przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % ceny 

brutto,  określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiają-

cego w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

3) za przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,10 % ceny brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 10% 

ceny brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii lub wad przedmiotu umowy oraz z tytułu nieza-

pewnienia zastępczego przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych niniejszą umową, 

w wysokości 0,10 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1, łącznie nie więcej niż 10% ceny 

brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy, 

5) w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego, licząc od daty planowanego 

terminu przeglądu do dnia jego wykonania w wysokości 0,01 % ceny brutto przedmiotu 

umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 10% ceny 

brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wyna-

grodzenia brutto.  

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej                        

z terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania. 

 

§7. Podwykonawstwo 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany,   

1) siłami własnymi,/przez Wykonawcę osobiście  

2) z  udziałem  podwykonawców,  w  następującym 

zakresie: ..................................................... 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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§8. Istotne zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem zmiany osób upoważnionych przez strony do realizacji umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 

1) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, która może nastąpić w każdym czasie; 

2) konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych                        

przez strony (np. wydłużony czas oczekiwania na elementy wytwarzane przez producenta); 

zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; inicjatorem zmian może 

być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy zawierające opis proponowanej zmiany oraz jego uzasadnienie; przedłużenie terminu 

realizacji umowy może nastąpić wyłącznie o czas odpowiadający przyczynie; 

3) zmiany numeru katalogowego/ nr seryjnego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej ge-

neracji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymaga-

nia SWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do podpisania aneksu jest również brak 

wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedsta-

wioną w umowie. Ilości sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy. 

4) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; W takim przypadku zmianie 

ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian.  

5) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

7) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572). 

3. W przypadku zmian określonych w ust. 2 ppkt. 5), 6) lub 7) Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych okoliczności oraz przedstawić 

szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, 

przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności. Wykonawca 

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
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wynagrodzenia. Okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym 

związku z zakresem obowiązków wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego 

niniejszą umową. Brak zgody Zamawiającego na proponowaną przez Wykonawcę zmianę 

wynagrodzenia nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy. 

4. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione. Zmiany te 

nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem wyjątków 

opisanych w umowie. Zmiana umowy nastąpi na podstawie aneksu zawartego w formie pisemnej, 

na podstawie zaakceptowanego przez Stronę wniosku złożonego przez Stronę inicjującą zmianę.  

5. Nie stanowi zmiany umowy (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia 

strony, której danych zmiana dotyczy):  

1) zmiana danych kontaktowych,  

2) zmiana numeru rachunku bankowego. 

 

§9. Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej za-

pisami lub w sposób sprzeczny z złożoną ofertą.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w in-

teresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wy-

konywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bez-

pieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia po-

wzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącz-

nie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kar umownych. 

§ 10 Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności 

nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich 

przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany 

nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają 

przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 
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należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 

zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 

zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań 

w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych 

alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

 

§11 Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s. 1 

do 88), dalej RODO, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Medyczne 

w Białogardzie Sp. z o.o., 78-200 Białogard, ul. Chopina 29, e-mail: sekretariat@rcm24.pl, 

tel. +48 94 3113724, w imieniu której działa Prezes RCM, zwany dalej „RCM” lub 

„Administrator”; 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Florek, kontakt z 

Inspektorem pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@szpitalbialogard.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) związanym z potrzebą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na  ,,Dostawę tomografu komputerowego na potrzeby Regionalnego Centrum 

Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.’’ prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego oraz realizacją i wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez Administratora 

kontrahentów i współpracowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych; 

b) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu 

przeprowadzenia postępowania w ramach procedury zamówień publicznych przez 

Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a także obsługi przez 

Administratora kontrahentów i współpracowników w zakresie wypełniania obowiązku 

wynikającego z umów zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo Zamówień Publicznych;  

mailto:iod@szpitalbialogard.pl
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c) niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, 

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, np. roszczeń finansowych względem kontrahentów 

– wykonawców, biorących udział w postępowaniu organizowanym przez Administratora, 

wynikających z naliczonych opłat i kar lub kontraktowych, w celu rozliczeń zawartych 

umów z kontrahentami Administratora; 

4) odbiorcą danych osobowych będą: 

a) osoby lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych;  

b) dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę 

administracyjną, techniczną i informatyczną Administratora, a w szczególności 

podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt 

informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, 

zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom 

zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie 

zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające 

mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Administratora, co należy rozumieć w ten 

sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. 

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji celów   w jakich 

je pozyskano, zgodnie z przepisami prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi 

regulacjami Administratora, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

 

§ 12. Zakaz cesji 

Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie wierzytelności wynikających z realizacji umowy 

wymaga jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności. 
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§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W przypadku podmiotów zagranicznych obowiązuje prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązujące w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia  11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egzemplarz otrzymuje 

Zamawiający i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy 

b) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy/parametry techniczne 

c) Załącznik nr 3 – Protokół instalacji/odbioru 

 

 

 

      WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY 
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