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Projekt 

 

UMOWA Nr M-2373-……………./2020 

 

Zawarta w dniu …………...2020 r. pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 

Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  

reprezentowanym przez Elżbietę Czeszewską – kierownika samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie                       

z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS, 

zwanym dalej Zamawiającym,   

a  

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego M-2373-04/2020 w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. 2019.1843), zwanej dalej „ustawą”, strony zawierają umowę następującej treści. 

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających 

na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu                           

i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie Zamawiającego w poniższych 

lokalizacjach: 

1. Koszalin ul. Szpitalna 2; 

2. Słupsk ul. Lelewela 58 oraz ul. 3 – go Maja 96; 

3. Połczyn Zdrój ul. Plac Wolności 10. 

 

§ 2 

1. Niniejsza umowa obejmuje przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy sprzętu                    

i aparatury medycznej, zwane dalej urządzeniami, objęte następującymi zadaniami 

……………….. 

2. Szczegółowy wykaz urządzeń wraz z harmonogramem realizacji stanowi załącznik nr 3 

do niniejszej umowy (załącznik nr 3.1 do SIWZ). 

3. Szczegółowe warunki realizacji usługi opisane są w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, a w szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ, który stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 
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4. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów, konserwacji i napraw  urządzeń 

powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. 

5. O konieczności dokonania przeglądu urządzenia Zamawiający będzie informował 

Wykonawcę pisemnie na podstawie wystawionego zlecenia, przekazanego na wskazany 

email, lub nr telefonu w formie mms.  

6. Odbioru wskazanych zleceń będą dokonywać uprawnieni pracownicy Zamawiającego 

odpowiedzialni za wskazane urządzenia w określonych komórkach, na podstawie 

protokołu, raportu serwisowego z każdej konserwacji, przeglądu czy naprawy 

urządzenia.  

7. Protokół, raport serwisowy stanowi integralną część wystawionej faktury (dopuszcza 

raport elektroniczny). 

8. Dokument o którym mowa w ust. 7 musi zawierać co najmniej: 

a) Datę wykonywania przeglądu, konserwacji czy naprawy urządzenia, 

b) Imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, 

c) Nazwę, model, nr seryjny, nr ewidencyjny, lokalizację producenta urządzenia,  

d) Dostrzeżone usterki oraz ich przyczynę, 

e) Rodzaj wykonywanych czynności, 

f) Wykaz wymienionych materiałów zużywalnych, 

g) Stan urządzenia po wykonanym badaniu / naprawie, 

h) Termin kolejnego badania  - pełna data. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością. 

Czynności serwisowe nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych               

i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. 

 

§ 4 

1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie 

potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, zawierającym 

nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer 

seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa 

wzorowania i czas jego ważności.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania legalizacji aparatu bądź jego części             

i przedstawienia odpowiednich świadectw, jeśli legalizacja jest częścią czynności 

serwisowych.  

§ 5 

1. Usługi będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu będącej              

w jego posiadaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu zgodnie                           

z harmonogramem przeglądów ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,                

w sposób zgodny ze wskazówkami producenta i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U.2020.186), w czasie ustalonym w porozumieniu                                 

ze wskazanym pracownikiem Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej 

posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów 
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urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń 

technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług. 

4. W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, 

Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i obowiązany jest 

uczestniczyć w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o 

terminie i zakresie rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji 

w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty 

związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji.  

5. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania 

naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu części zamiennych 

wraz z określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania 

naprawy wraz z ceną za wykonanie naprawy i przekazania tych informacji 

Zamawiającemu.   

6. Wykonawca zapewnia, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych 

będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub 

uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za 

zawinione szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu. 

7. Wykonawca gwarantuje ciągłość usług przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania 

umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami 

jakościowymi określanymi dla przedmiotu zamówienia.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów 

(części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby 

uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było 

niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego                       

o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane 

(rekondycjonowane) materiały eksploatacyjne.  

9. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta 

sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem 

przepisów BHP i P.Poż. 

10. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w lokalizacjach Zamawiającego. Jeżeli 

zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający 

zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu Zamawiający-

Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca. 

11. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu i konserwacji, 

w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu. 

12. Czynności obsługowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków 

będących w posiadaniu Wykonawcy.  

13. Zamawiający wymaga wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie                  

z norma PN-EN 62353:2015 oraz PN-EN 60601-1 (jeśli dotyczy). 

14. Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny                       

z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

15. Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub 

sprawdzenia.  

16. W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do fizycznego jego rozłączenia, uniemożliwiającego 

ponowne włączenie, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. ”urządzenie 

niesprawne” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy” oraz przekaże niezbędne 

informacje dotyczące jego naprawy. Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone              
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z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest 

wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji 

środka trwałego. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego 

niż 10 lat z powodu zaprzestania produkcji części zamiennych, z uwagi na zakończenie 

określonego przez producenta okresu gwarantowanej dostępności części zamiennych 

dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to 

jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach 

umownych określonych w SIWZ. 

§ 6 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z formularzem ofertowym 

oraz szczegółową ofertą cenową, które stanowią załącznik nr 2 do umowy, do 

świadczenia na rzecz Zamawiającego usług. 

2. Łączna wartość umowy  ze wszystkich zadań wynosi: 

netto: ………………. PLN (słownie: …………………….) 

brutto: ……………………. PLN (słownie: ………………….) 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności: 

a) Koszty przeglądów technicznych, 

b) Koszty robocizny, 

c) Koszty wykonania badania bezpieczeństwa elektrycznego, 

d) Koszty dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi przeglądu                    

i konserwacji bez względu na lokalizację, 

e) Koszty cła i podatków, jeśli takie występują, 

f) Koszty transportu i ubezpieczenia urządzeń w przypadku realizacji przeglądu                         

i naprawy poza siedzibą Zamawiającego, 

g) Koszty wymienionych materiałów eksploatacyjnych. 

4. Faktura winna zawierać w opisie numer realizowanej umowy. 

5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, 

Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 

7. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury za usługi wykonane w danym miesiącu rozliczeniowym (załączone 

protokoły, raporty serwisowe), w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności faktury z warunkami 

wykonania umowy.  

§ 7 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, m.in. wynikającą 

ze złej jakości wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczenie usługi przedmiotu 

zamówienia gwarantującą zachowanie sprawności, ważności certyfikatów i innych 

dokumentów dopuszczających urządzenia do użytkowania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, 

obejmującej zakres przedmiotowy umowy z uwzględnieniem odpowiedzialności za 
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produkt i wykonaną usługę oraz utrzymanie ubezpieczenia przez okres trwania niniejszej 

umowy. 

§ 8 

1. Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy, tj. od dnia …………..2020 r. do dnia 

………...2022 r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem 

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku nie posiadania lub nie kontynuowania przez 

Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania umowy. 

4. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego, w ocenie Zamawiającego, wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, w celu 

zapewnienia ciągłości świadczonych usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

powierzy wykonanie tych usług osobom trzecim. Koszt zleconych usług obciąża  

w całości Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całej wartości umowy lub 

zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie przedmiotu zamówienia nie 

będzie powodować dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo-prawnych. 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 

6. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną naprawę w ramach realizowania danego 

zadania oraz gwarancji na części zamienne zgodnie z gwarancją udzieloną przez 

producenta. 

7. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady wynikające                           

z nienależytego wykonania naprawy w terminie 5 dni roboczych, bez pobierania 

dodatkowego wynagrodzenia w ślad za pozytywnie rozpatrzoną reklamacją. Reklamacje 

będą rozpatrywane w terminie 7 dni od zgłoszenia wady. 

§ 9  

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy   

w formie kar umownych. 

a) w przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym                         

w  przekazanym zleceniu – w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć zł 00/100) za 

każdy przekroczony dzień. 

b) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 5%  łącznej 

wartości brutto określonej w § 6 ust 2.   

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych                 

z faktury wynikającej z realizacji umowy. 

3. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad z tytułu gwarancji, w okresie gwarancyjnym, 

ponosi Wykonawca. 

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 strony mają prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 b nie 

pokrywają ich szkód. 
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§ 1 0  

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

Anna Sieńkowiec, Kierownik ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych tel.: 880340714,                 

e-mail: anna.sienkowiec@poliklinika.koszalin.pl lub osoba ją zastępująca. 

2. Za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy odpowiada 

………………. tel. kom. ……………………, email …………………………. 

 

§ 11 

1. Oprócz sytuacji wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:  

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić                        

w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, 

otwarcia postępowania układowego, likwidacji lub wykreślenia Wykonawcy                    

z ewidencji działalności gospodarczej,  

- nie rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, ich przerwania oraz nie kontynuowania 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności z tytułu wykonania umowy,  

- wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem warunków określonych              

w umowie.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Za datę odstąpienia uznaje się 

datę doręczenia przez odstępującego oświadczenia o odstąpieniu.  

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru usługi wykonanych do dnia odstąpienia od 

umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi. 

 

§ 12 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw wynikających 

z umowy w całości lub w jakiejkolwiek części na rzecz osób trzecich.  

2. W przypadku zmiany swojej siedziby, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie 

Zamawiającego o adresie nowej siedziby. W przypadku niezawiadomienia o zmianie 

siedziby, doręczenia wykonywane będą na adres podany w umowie.  

 

§ 13 

Spory wynikające z umowy podlegają rozstrzyganiu przez właściwy Sąd w Koszalinie.  

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

mailto:anna.sienkowiec@poliklinika.koszalin.pl
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§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiąco egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

§ 17 

Integralną cześć niniejszej umowy stanowią załączniki: 

  

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

- załącznik nr 2 – podpisany opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowym formularzem 

ofertowo - cenowym 

- załącznik nr 3 – wykaz urządzeń 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


