
  

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem  zamówienia  jest świadczenie usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej 
i sprzętu medycznego  na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu. 
 
Zakres  usługi obejmuje w szczególności: 
 
1. Usługa w zakresie aparatury medycznej opisanej w zadaniu 2, 4, 6 
 

Przeglądy okresowe. 
• Regularne przeglądy okresowe-interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy 

przeglądów –uzgodnione z Zamawiającym 
• Sprawdzenie bezpieczeństwa  mechanicznego. 

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych. 
• Inspekcja zuŜycia części. 

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. 

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych. 
• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie  z normą  PN EN 62353:2015. 

• Konserwacja software’u systemowego  i aplikacyjnego. 
• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. 

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości  do pracy. 

• Dokumentacja przeglądów. 
 

Kontrola jako ści podczas przeglądów okresowych 
• Sprawdzenie jakości obrazu. 
• Sprawdzenie wartości pomiarowych  i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, 

specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. 
• Przeprowadzenie czynności korygujących –ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w 

przypadkach ich odchylenia od wartości  optymalnych. 
 
Zdalna diagnostyka 

• Wykorzystanie systemu Remote Services (RS) do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia. 

• Wykorzystanie systemu Remote Services( RS) do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń. 
• Utrzymanie infrastruktury Remote Services (RS) łącznie  z pokryciem kosztów uŜytkowania linii 

telekomunikacyjnej. 
• Dotyczy aparatury wyposaŜonej w Remote Services (RS)  

 
Naprawy 

• Interwencja na wezwanie-praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem  inŜyniera. 
• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidacja szkód powstałych w wyniku naturalnego 

zuŜycia części. 
• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. 
• Dokumentacja interwencji serwisowych. 
 

 



  

Modyfikacje 
• Przeprowadzenie środków  zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia. 

• Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego. 

• Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia. 
 

 
Części zamienne i komponenty  specjalne. 

• Dostawa komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i detektorów  promieniowania, w celu 
zastąpienia tych, które  na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zuŜyciu lub stały się 
nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji. 

• Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy 
całkowitemu zuŜyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów 
eksploatacyjnych  i elementów wyposaŜenia dodatkowego. 

• Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów. 
• Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji. 

 
Pomoc aplikacyjna 

• W zakresie wsparcia technicznego przez inŜyniera serwisu. 
 
Czas pracy serwisu 

• Praca inŜynierów serwisu od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 800 do 1700 za wyjątkiem dni  
ustawowo wolnych od pracy. 

 
2. Usługa w zakresie aparatury medycznej i sprzętu medycznego opisanej w zadaniach: 1, 3, 5 i   
7 -21, 23- 60. 
 

Przeglądy okresowe obejmujące w szczególności: 
• Wykonanie  przeglądu-interwały i zakres przeglądów  według wymagań producenta; terminy przeglądów 

– uzgodnione z Zamawiającym. 
• Wymianę wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą. 
• W razie konieczności, wymianę części, które podlegają wymianie co kilka lat. 

• Wykonanie konserwacji, czyszczenia, smarowania - o ile jest to wymagane. 
• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie  z normą  PN EN 62353:2015 - o ile jest to 

wymagane. 
• W przypadku zadania 53 wykonanie przeglądu zgodnie z normą PN EN 12469:2000 i wystawienie 

stosownych certyfikatów. 
• Przeprowadzenie innych czynności wymaganych przez producenta a związanych z prawidłową 

eksploatacją sprzętu lub aparatury medycznej. 
• Dokumentowania poszczególnych przeglądów raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu 

technicznego. 
• Wyszczególniania w karcie pracy  elementów wymienionych w trakcie przeglądu.  
• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia, sporządzenie orzeczenia o jego stanie.  
• Sprawdzaniu zgodności parametrów technicznych z dokumentacją sprzętu lub aparatury medycznej. 

 
Czas pracy serwisu 

• Praca inŜynierów serwisu od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 800 do 1700 za wyjątkiem dni  
ustawowo wolnych od pracy. 

 



  

3.   Wykonywanie przeglądów technicznych / serwisowania aparatury medycznej i sprzętu medycznego objętych 
przedmiotem zamówienia będzie realizowane przez Wykonawcę: 

• dysponującego określonym przez producenta sprzętu zapleczem technicznym i magazynowym  
(z dostępem do wszystkich części zamiennych, części zuŜywalnych i materiałów eksploatacyjnych), 

•  posiadającego określone przez producenta sprzętu instrukcje serwisowe aparatury medycznej/sprzętu 
medycznego oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, które zgodnie z instrukcją 
uŜywania nie mogą być wykonywane przez uŜytkownika aparatury medycznej/sprzętu medycznego,   

• posiadającego specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy z waŜnymi certyfikatami legalizacji,  

• dysponującego co najmniej: 
- 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych – dotyczy 
wszystkich zadań; 
-  1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej / 
serwisowania  potwierdzone przez producenta aparatury będącej przedmiotem zamówienia –  dotyczy 
zadań: 2, 4, 6 
- 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej  /sprzętu 
medycznego toŜsamych  co do rodzaju urządzeniom będącym  przedmiotem   zamówienia  - dotyczy 
zadań: 1, 3, 5, 7-21, 23-60 
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę. 

  
Zamawiający zastrzega, aby czynności stanowiące kluczową część zamówienia  wykonywane były osobiście 
przez Wykonawcę, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać przez cały okres obowiązywania 
umowy osoby wykonujące czynności w ramach przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej 
/sprzętu medycznego, na podstawie umów o pracę oraz ściśle przestrzegać w stosunku do tych osób przepisów 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy i obowiązku odprowadzania 
składek na ubezpieczenie społeczne.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi przy uŜyciu oryginalnych  i fabrycznie nowych części 
zamiennych.  
UŜycie oryginalnych części regenerowanych producenta moŜliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego.  
UŜycie fabrycznie nowych części zamiennych innych producentów moŜliwe jest wyłącznie po uprzednim 
uzyskaniu zgody Zamawiającego i producenta.  
Niedopuszczalne jest montowanie bez zgody Zamawiającego podczas przeglądów technicznych części 
uŜywanych i pozyskanych.  
 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odbioru części i podzespołów wymienionych podczas wykonania usługi 
w terminie 7 dni od daty wykonania usługi serwisowej. Po upływie tego okresu Wykonawca we własnym 
zakresie i na własny koszt dokona ich utylizacji.  
 

 



  

 

Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
 
       ……………………………, dnia …………….2018 r. 
 
............................................................. 
      (nazwa i siedziba Wykonawcy 
 
 
 

Wykaz osób, 
którymi dysponuje Wykonawca, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi przeglądów 

technicznych/serwisowania aparatury medycznej/sprzętu medycznego"  
znak sprawy: Z/18/PN/18, oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia zostaną skierowane następujące osoby: 

 
Lp.  Imi ę 

 i nazwisko 
Zakres wykonywanych czynności  Kwalifikacje 

zawodowe (np. nr 
certyfikatu, oznaczenie 
podmiotu wydającego 

certyfikat, data 
wystawienia, okres 

waŜności, itp.) 
doświadczenie (lata) 

i wykształcenie 

Podstawa do 
dysponowania 
wskazaną osobą  

(np. umowa o 
pracę, umowa 

zlecenia, umowa 
o dzieło, oddanie 

do dyspozycji 
przez inny 
podmiot 

1.  Co najmniej 1 (jedna) osoba posiadającą 
uprawnienia z zakresu obsługi i 
pomiarów urządzeń elektrycznych  

   

  

2.  Co najmniej 1 (jedna) osoba 
posiadającą przeszkolenie z zakresu 
przeglądów technicznych aparatury 
medycznej/ serwisowania  aparatury 
medycznej potwierdzone  przez 
producenta aparatury będącej 
przedmiotem zamówienia – w 
przypadku realizacji zamówienia dla 
zadań: 2, 4, 6 

  

3.  Co najmniej 1 (jedna) osoba posiadającą 
przeszkolenie z zakresu przeglądów 
technicznych aparatury medycznej 
/sprzętu medycznego toŜsamych co do 
rodzaju urządzeniom będącym 
przedmiotem zamówienia  – w 
przypadku realizacji zamówienia dla 
zadań: 1, 3, 5, 5, 7-21,23-60 
 

  

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

        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

        do reprezentacji Wykonawcy) 



  

 

 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

WZÓR UMOWY 
 
 

UMOWA Nr …………..  
zawarta w dniu ....... …………….. r. 

 
w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……… 

na świadczenie  usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej i sprzętu medycznego 
 (znak sprawy: Z/18/PN/18). 

 
pomiędzy: 

    .........................................................................................................................., 
w imieniu którego działa: 

  ......................................................................................................................... , 
zwanym w umowie Wykonawcą, 
a 
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  
ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
w imieniu którego działa: 
...............................  – Dyrektor, 
zwanym w umowie Zamawiającym 

 
§ 1. Przedmiot umowy 

   1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług: 
 a)  przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego w zakresie zadań: 1, 3, 5, 7-21,     

23-60 
 b)  pełnego serwisowania aparatury medycznej w celu utrzymania jej w  gotowości do pracy w zakresie 

zadań: 2, 4, 6. 
 2.  Umowa realizowana będzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do    

niniejszej umowy, dla aparatury medycznej/ sprzętu medycznego objętej przedmiotowym zamówieniem 
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykaz aparatury medycznej/sprzętu medycznego objętego umową podlega aktualizacji, która dokonywana 
będzie przez Zamawiającego w formie skreślenia z wykazu na podstawie orzeczeń technicznych z 
wnioskiem kasacyjnym stwierdzającym, Ŝe dany sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji, wydanych 
przez Wykonawcę lub wycofania sprzętu z eksploatacji przez Zamawiającego z innych powodów. 

4. Czynności dotyczące przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego będą wykonywane 
przez Wykonawcę w oparciu o harmonogram przeglądów przedstawiony przez Zamawiającego – dotyczy 
zadań: 1, 3, 5, 7-21, 23-60. 

5. Czynności serwisowe w zakresie zadań: 2, 4, 6 wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniem 
producenta aparatury medycznej. 

6. Zamawiający zastrzega, aby kluczowa część zamówienia obejmująca przeglądy techniczne i inne czynności 
serwisowe wykonywana była osobiście przez Wykonawcę. 



  

7. Strony ustalają, Ŝe czynności związane z wykonanie przedmiotu umowy będą zlecane wyłącznie 
Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji,  o których mowa w § 3 ust. 6 . 

  
8. Zgodnie  z  art.  29  ust.  3a  Ustawy  –  Prawo  zamówień publicznych,  Zamawiający  wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących przedmiotowe usługi, jeśli wykonanie 
tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w  art. 22 § 1 ustawy  z  dnia  26  czerwca  
1974  r.  Kodeks  pracy.  Obowiązek  ten  dotyczy  czynności wchodzących w zakres realizacji przedmiotu 
zamówienia, tj. przeglądów technicznych i innych czynności serwisowych.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni  od  daty  zawarcia 
umowy,  imiennego  wykazu  ww.  osób  wraz  z  określeniem  wykonywanych  przez  nie czynności oraz z 
oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o 
pracę (umowa  na  czas  określony/  nieokreślony,  wymiar  etatu).  Oświadczenie  powinno zawierać ponadto:   

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,   
-  datę złoŜenia oświadczenia,  
-  podpis osoby uprawnionej do złoŜenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub  Podwykonawcy.  

Analogiczny  wykaz  osób  wraz  z  oświadczeniem  dotyczącym  zatrudnienia  ww.  osób  na  podstawie 
umowę o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złoŜenia oświadczenia, Wykonawca  
zobowiązany   jest przedłoŜyć w   terminie   7   dni,   na   kaŜde Ŝądanie   Zamawiającego.  Zamawiający  na  
kaŜdym  etapie  realizacji przedmiotu  umowy  ma  prawo Ŝądania  udokumentowania przez Wykonawcę faktu 
zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę.   
Zamawiający  w  trakcie  realizacji  umowy, uprawniony  jest  do Ŝądania  wyjaśnień  w  przypadku 
wątpliwości w zakresie   potwierdzenia  spełniania wymogu  zatrudnienia   przez  Wykonawcę na podstawie 
umowy o  pracę osób odpowiedzialnych za wykonywanie ww. czynności. 
   

§ 2 
Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 
§ 3 

Wykonanie umowy w zakresie zadań: 1, 3, 5, 7-21, 23-60 
1. Realizacja przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego następuje zgodnie z 

przedstawionym  przez Zamawiającego harmonogramem i zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej umowy 

2. Wykonawca powiadomi o dacie wykonania przeglądu technicznego w terminie 14 dni przed datą 
planowanego przeglądu technicznego. 

3. W przypadku niemoŜności udostępnienia aparatury do przeglądu, Wykonawca z Zamawiającym uzgodnią 
inny dogodny dla stron termin. 

4. W cenie przeglądów technicznych zawarte są wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym m.in. 
koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego, nakłady pracy, koszt wszystkich elementów / podzespołów 
wymagających wymiany w trakcie przeglądów, podatki i inne koszty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić czytelną kartę pracy/raport serwisowy z przeprowadzonego 
przeglądu, zawierającą/y m.in. wykaz dokonanych czynności, wykaz wymienionych elementów/podzespołów 
i inne dane dotyczące przeprowadzonego przeglądu, dokonania wpisu do paszportu technicznego urządzenia 
(o ile jest dostępny), dołączeniu kopii raportu/karty pracy do faktury. 

6. W sytuacji, w której Wykonawca nie dokonał przeglądu z winy Wykonawcy we wskazanym w ust. 1 
terminie, Zamawiający moŜe zlecić usługę innemu Wykonawcy. W przypadku poniesienia kosztów 
wyŜszych niŜ wynikające z oferty, Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia róŜnicy w koszcie 
pomiędzy faktycznie wykonaną usługą a pierwotnie zaoferowaną przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający dopuszcza realizację przeglądów poza siedzibą Zamawiającego. Koszty transportu aparatury 
medycznej/sprzętu medycznego są wliczone w koszt przeglądów - dotyczy zadań 1, 3, 5, 7-21, 23-60 



  

8. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zapewnienia przez Wykonawcę na czas przeglądu aparatury 
zastępczej o niegorszych parametrach , w sytuacji, gdy przegląd techniczny trwa powyŜej 3 dni roboczych - 
dotyczy zadań: 10-15, 19, 23, 35, 55. 

9.  Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada niezbędne doświadczenie oraz wszelkie niezbędne środki, narzędzia i 
zasoby, w tym kadrowe, do wykonania przedmiotu umowy.  

10.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z naleŜytą starannością, wykorzystując w 
 tym celu wszystkie posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze 
 techniczne i organizacyjne konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Wykonanie umowy w zakresie zadań: 2, 4, 6 
1. Realizacja w zakresie pełnego serwisowania aparatury medycznej w celu utrzymania jej w  gotowości do 

pracy,  zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Realizacja przeglądów technicznych aparatury medycznej następuje zgodnie z przedstawionym  przez 

Zamawiającego harmonogramem. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich innych czynności serwisowych zalecanych 

producenta aparatu lub wynikających z stanu technicznego aparatu.  
4. Wykonawca powiadomi o dacie wykonania przeglądu technicznego lub innych czynności serwisowych  
       w terminie 14 dni przed datą planowanego przeglądu technicznego lub datą chęci podjęcia czynności    

serwisowych. 
5. W przypadku niemoŜności udostępnienia aparatury do przeglądu, Wykonawca z Zamawiającym uzgodnią 

inny dogodny dla stron termin. 
6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić czytelną kartę pracy/raport serwisowy z przeprowadzonego 

przeglądu i czynności serwisowych zawierającą/y m.in. wykaz dokonanych czynności, wykaz 
wymienionych elementów/podzespołów i inne dane dotyczące czynności serwisowych , dokonania wpisu 
do paszportu technicznego urządzenia (o ile jest dostępny), dołączeniu kopii raportu/karty pracy do faktury. 

7. Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – wynosić będzie do 2 
dni roboczych, a w przypadku gdy konieczny jest import części do naprawy lub sprowadzenie części z 
zagranicy, termin ten nie moŜe być dłuŜszy niŜ 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

  8.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z naleŜytą starannością, wykorzystując w 
 tym celu wszystkie posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze 
 techniczne i organizacyjne konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach,  
związanych z aparaturą medyczną/sprzętem medycznym podlegającym przeglądom i serwisowaniu, 
powstałych w czasie realizacji niniejszej umowy, mających wpływ na sposób korzystania z urządzeń oraz 
zasad jego obsługi. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i/lub zaniechania wszystkich osób 
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy, lub z którymi Wykonawca współpracuje przy 
wykonaniu Umowy, jak za swoje własne działania i/lub zaniechania.  

   
§ 6 

Warunki płatno ści. 
1. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową określoną w 

ofercie złoŜonej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu i zamieszczoną w Załączniku nr 2 
będącym integralną częścią niniejszej umowy - dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-21, 23-60 



  

2. Podstawę do zapłaty stanowić będzie zbiorcza faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę za usługi 
wykonane  w danym miesiącu kalendarzowym. Płatność następować będzie przelewem na konto Wykonawcy 
w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
kopię raportu serwisowego do  faktury VAT – dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7- 21, 23-60. Brak kopii raportu 
serwisowego będzie podstawą do wstrzymania płatności.  

3. Z tytułu realizacji umowy w zakresie zadań: 2, 4, 6, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
formie miesięcznego ryczałtu…… zł/ netto. (słownie: ………………….. ) , brutto: ………. zł (słownie: 
…………………) 
Strony ustalają, iŜ okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 
60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Wykonawca wystawi fakturę z dołu w PLN do końca 
kaŜdego okresu rozliczeniowego.  
Całkowita wartość umowy wynosi ……… zł netto (słownie: ……………………... ……………………zł 
brutto (słownie: ……………………………………) i jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy.  

4. Zamawiający moŜe wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu umowy, 
do czasu ich pełnego usunięcia przez Wykonawcę i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego 

5. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane na poczet 
naleŜności głównej najdalej wymagalnej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem Zamawiającego 
jak równieŜ nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych zmierzających do zmiany 
podmiotowej, uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy.  

7. Wykonawca nie moŜe korzystać z instytucji poręczenia (art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) przy realizacji 
niniejszej umowy w trakcie jej trwania, jak i po wykonaniu umowy. 

 
§ 7 

Zmiany treści  umowy. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  
Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje moŜliwość 
zmiany – z zastrzeŜeniem formy pisemnej  – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 
-  zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana  ceny  nastąpi   
  z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z  zachowaniem ceny  
  netto, która  pozostaje bez zmian. 

Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
-   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 Ustawy z dnia 
 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
-  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
 składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.       
W przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych zmian Wykonawca moŜe wystąpić do Zamawiającego z 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 
złoŜenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, Ŝe zaistniała zmiana 
ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 



  

W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyŜszych zmian do umowy, 
Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyŜkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one wpływ 
na wzrost wynagrodzenia.   
W oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  w pierwszych      
12 miesiącach obowiązywania umowy.   

W przypadku wycofania aparatury medycznej/sprzętu medycznego z eksploatacji wartość umowy w zakresie 
usług przeglądów technicznych/serwisowania zostanie proporcjonalnie zmniejszona. 

 
§ 8 

Kary umowne. 
1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 

a)  w przypadku przekroczenia terminu przeglądu technicznego w wysokości 10 % wartości netto    
przeglądu danego urządzenia, którego dotyczy opóźnienie, za kaŜdy dzień opóźnienia 

b) w przypadku przekroczenia terminu naprawy (zadania: 2, 4, 6) oraz niedostarczenia aparatury 
zastępczej (zadania 10-15, 19, 23, 35, 55) - w wysokości 0,1 % wartości naprawy (zadania; 2, 4, 6) 
/przeglądu danego urządzenia (zadanie 10-15, 19, 23, 35, 55) -  za kaŜdy dzień zwłoki 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej      
   części umowy. 

d)  za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności                 
    związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie przeglądów technicznych/serwisowania     
    aparatury medycznej/sprzętu medycznego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wysokości 500      
    złotych od kaŜdego ujawnionego  przypadku, tj. kaŜdej osoby.  

e)  za niezłoŜenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Ŝądanego  
oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie przeglądów 
technicznych/serwisowania aparatury medycznej/sprzętu medycznego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 500 złotych. 

2.   Wykonawca zobowiązany  będzie do usunięcia naruszenia wskazanego w pkt. 1) d ,e w terminie 7 dni, a 
nie usunięcie skutkować będzie naliczeniem kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy.   

3.  Strony umowy dopuszczają moŜliwość dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego kary umowne. 
4. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączają prawa Zamawiającego do 

domagania  się od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych ani innych roszczeń 
Zamawiającego przysługujących na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa.  

5.  JeŜeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeŜeli szkoda powstała z przyczyn, dla 
których Strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Kary umowne są niezaleŜne od siebie i naleŜą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w 
wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niŜ jedna kara.  

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.  
8.  W przypadku kary umownej z pkt. 1a, b) naliczone odszkodowanie obejmuje równieŜ utracone 

przychody wynikające z nie wykonania świadczeń medycznych. 
 

§ 9 
1. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest przez cały okres 

obowiązywania umowy posiadać polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia,  a w przypadku jej braku, inne dokumenty potwierdzające Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 



  

odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości min. 100 
tys. zł -  dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-21, 23-60  i do wysokości min. 1.000.000 zł -  dotyczy zadań:  2, 4, 6. 

2. Wykonawca zobowiązany jest  przedkładać Zamawiającemu  dokumenty o których mowa w ust. 1 wraz  
z dowodem uiszczenia składki na następne roczne okresy ubezpieczenia w terminie do dnia poprzedzającego 
upływ bieŜącego okresu ubezpieczenia. 

3. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest przez cały okres 
obowiązywania umowy dysponować osobami zdolnymi i uprawnionymi do realizacji tych usług.  

4. W przypadku zmiany osób bezpośrednio realizujących powierzone prace w toku obsługi niniejszej umowy, 
osoby nowo skierowane do realizacji prac muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie niŜsze, niŜ osoby 
które zastępują. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianie osób, o której mowa w ust.  
     3 – najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaistnienia powyŜszego faktu. 
6. W sytuacji zmiany osób bezpośrednio realizujących umowy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego    

zobowiązany jest przedłoŜyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie stosowanych kwalifikacji i 
doświadczenia. 

§ 10 
{dotyczy wszelkiej aparatury w której mogą być przechowywane dane osobowe} 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 
wykonywania Umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten trwa 
takŜe po zakończeniu umowy. 

2. Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby uczestniczące 
w procesie realizacji niniejszej umowy.  

3. Wykonawca moŜe przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupowaŜnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik do 
niniejszej umowy.  

§ 11.  
Rozwiązanie umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 12 
Klauzula właściwości sądu 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu 
miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 

§ 13 
Postanowienia końcowe. 

1. Nadzór nad prawidłową realizacja umowy sprawuje:  
-  ze strony Zamawiającego ......................................................................................................... 
-  ze strony Wykonawcy ................................................................................................................  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.  
 
 

Zamawiający                                                                                                                Wykonawca  



  

 
 
 


