Załącznik nr 4
Wzór umowy

Umowa nr
zawarta w dniu .......................................r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr 0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1) Dariusza Bierłę

-

Dyrektora ZZOZ

a
................................................................................................................................................................
......................................................, zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) ...............................

-

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

2) ...............................

-

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

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń na pracownię hemodynamiki z dostawą
aparatury i sprzętu medycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie
Wielkopolskim zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
2007 r. Nr 223, poz 1655 – tekst jednolity z póź zm. ), zostaje zawarta niniejsza umowa o
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostawy, montażu i uruchomienia aparatury i sprzętu medycznego w pomieszczeniach
pracowni hemodynamiki zgodnie z niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia
zawierającym właściwości, funkcje oraz parametry techniczne oraz inne wymagania
dotyczące przedmiotu dostawy, a stanowiącym załącznik nr 2 ( pozycje od 1 do 13 ) do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) realizacji prac budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń przeznaczonych
przez Zamawiającego na pracownie hemodynamiki, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w tym zakresie zawartym w ( wykazie prac adaptacyjnych niezbędnych
do instalacji i uruchomienia aparatury i sprzętu medycznego w pomieszczeniach
przeznaczonych na pracownie hemodynamiki) stanowiącym załącznik nr 2a do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opracowaną przez Wykonawcę
dokumentacją techniczną o której mowa w ust. 2c.
2.
Integralną część umowy stanowią:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana w dalszej części
umowy również ,, siwz “ wraz z załącznikami ;
b) oferta przetargowa Wykonawcy ;
c) dokumentacja techniczna zaakceptowana w formie pisemnej przez Zamawiającego,

opracowana przez Wykonawcę w branżach: prac budowlanych, instalacji sanitarnych,
instalacji elektrycznych, gazów medycznych z uwzględnieniem obowiązku dokonania
uzgodnień z rzeczoznawcami w zakresie wymagań sanitarno- epidemiologicznych oraz
osłon radiologicznych zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 2a do
siwz.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom
technicznym określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w
jego ofercie.
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§2
Miejsce i terminy realizacji
Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest siedziba Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22, pomieszczenia
przeznaczone na pracownie hemodynamiki zlokalizowaną na nowo powstającym oddziale
kardiologicznym - I piętro budynku Przychodni Specjalistycznych ZZOZ w Ostrowie
Wielkopolskim z uwzględnieniem mapki stanowiącej rzut poziomy pomieszczeń
przeznaczonych na pracownie hemodynamiki będącej częścią załącznika 2a do siwz .
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1
niniejszej umowy w terminie 60 dnia od daty jej podpisania.
Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę przyjmuje się dzień
podpisania przez Strony niniejszej umowy bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego
sporządzonego przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach, a zawierającego w swej treści
zapisy uzgodnione wcześniej przez strony, w tym w szczególności potwierdzające
sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.
Przed podpisaniem w/w protokołu Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu wszelkie dokumenty, gwarancje, certyfikaty i zaświadczenia wymagane do
użytkowania pracowni hemodynamiki oraz zamontowanej aparatury i sprzętu medycznego
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dokumentacje techniczną o której mowa w § 1ust. 2c
niniejszej umowy.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy po zakończeniu jego
realizacji
Zamawiający
zapłaci
Wykonawcy
wynagrodzenie
w
wysokości
brutto: ........................................... złotych. Wskazana kwota wynagrodzenia nie ulegnie
zmianie.
W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy o której
mowa w § 1 ust. 2c niniejszej umowy.
Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie
faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym dokumentem wskazanym w § 2 pkt 3 niniejszej umowy, w
formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT po zakończeniu realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 umowy.
Terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia, Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od kwoty nieuiszczonej w terminie należności.

§4
Zobowiązania i oświadczenia Zamawiającego
1. Zamawiający oświadcza, iż nieruchomość położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.
Limanowskiego 20/22 stanowiąca miejsce realizacji przedmiotu umowy znajduje się w jego
posiadaniu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy;
b) przekazania Wykonawcy miejsca wykonania przedmiotu umowy w uzgodnionym
między stronami terminie jednakże nie później niż 3 dni od dnia jej zawarcia;
c) zapewnienia Wykonawcy na czas wykonania przedmiotu umowy dostępu do energii
elektrycznej i wody itp,
d) odbioru od Wykonawcy kompletu dokumentów oraz gwarancji ;
e) odbioru przedmiot umowy wraz ze stosowną dokumentacją ( karty gwarancyjne,
paszport/y techniczny/e ) po dokonaniu dostawy, montażu oraz uruchomieniu aparatury i
sprzętu medycznego, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym,
sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez strony niniejszej umowy z
uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 3 umowy;
f) terminowej zapłaty za zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami § 3
niniejszej umowy.
§5
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż :
a) aparatura i sprzęt medyczny stanowiące przedmiot umowy są dopuszczone do obrotu i
używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych ( Dz.U. z
2010r nr 107 poz.679 ).
b) aparatura i sprzęt medyczny stanowiące przedmiot umowy są nowe, kompletne, wolne
od wad fizycznych i prawnych, a po zamontowaniu i uruchomieniu będą gotowe do
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 1a umowy zobowiązuje się do:
a) dostarczenia przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1a własnym środkiem
transportu, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego i jego zabezpieczenia
do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego zgodnie z § 2 ust. 3
umowy;
b) przekazania Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy:
- instrukcje obsługi ( napisane w języku polskim ),
- karty gwarancyjne,
- wypełnione paszporty techniczne z wpisem i datą następnego przeglądu technicznego,
- pozostałą niezbędną dokumentację, zapewniającą prawidłową eksploatację przedmiotu
dostawy ;
c) montażu oraz uruchomienia dostarczonej aparatury i sprzętu medycznego w
pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego zaadaptowanych na pracownie
hemodynamiki ;
d) poniesienia wszelkich kosztów związanych z montażem i uruchomieniem aparatury i
sprzętu medycznego stanowiących przedmiot umowy o której mowa § 1 ust. 1a umowy;
e) przeszkolenia na własny koszt w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami personelu
Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi aparatury i sprzętu medycznego, jego
eksploatacji oraz konserwacji ;
f) w przypadkach określonych stosownymi przepisami sprawdzenia i potwierdzenia
stosownymi certyfikatami, zaświadczeniami lub innymi wymaganymi dokumentami
poprawności funkcjonowania uruchomionego aparatury i sprzętu medycznego.

3. Wykonawca w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 1b umowy zobowiązuje się do:
a) odebrania miejsca wykonania przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym między
stronami jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także do przystosowania dla potrzeb
przewidzianych prac adaptacyjno-budowlanych ;
b) zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, obowiązującymi
przepisami prawa, w tym w szczególności: prawa budowlanego, rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej( Dz.U. nr 213 poz. 1568 ), zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, normami budowlanymi oraz innymi obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, a także przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi;
c)
zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do wykonania prac
adaptacyjnych i montażowych do dnia ich zakończenia ;
d) wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów dobrej jakości spełniających
wymagania określone w przepisach dotyczących norm wyrobów budowlanych przy
uwzględnieniu wymagań w załączniku nr 2a do siwz ;
e) zapewnienia wykwalifikowanego personelu wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i
narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy ;
f) utrzymania na własny koszt ładu i porządku w miejscu realizacji przedmiotu umowy –
siedziba zamawiającego – przez czas realizacji przedmiotu umowy ;
g) uprzątnięcia na własny koszt miejsca realizacji przedmiotu umowy najpóźniej w dniu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonych zgodnie z § 2 ust. 3 umowy ;
h) przestrzegania zasad BHP i P-poż obowiązujących na terenie siedziby Zamawiającego ;
i) uzyskania przed przystąpieniem do prac adaptacyjnych pisemnej akceptacji
Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji technicznej o której mowa w § 1 ust. 2c
umowy ;
j) wydania Zamawiającemu dokumentacji technicznej o której mowa w § 1 ust. 2c
niniejszej umowy po zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 2
ust. 4 umowy;
k) zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu
umowy i gotowości przystąpienia do odbioru.
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§6
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca w zakresie aparatury i sprzętu medycznego stanowiących przedmiot niniejszej
umowy o których mowa w § 1 ust. 1a, udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na
warunkach wskazanych w postanowieniach załącznika nr 2 do siwz .
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiającego, potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność
oraz zgodność z umową zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu umowy. Koszty obsługi
gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z
usunięciem wady fizycznej rzeczy lub dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Dokumenty gwarancji sprzętu i aparatury medycznej wymienione w załączniku nr 2 do siwz
zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej z dniem protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust.3 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych i napraw w ramach gwarancji
sprzętu i aparatury medycznej stanowiących przedmiot umowy na warunkach określonych
w załączniku nr 2 do siwz.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant - Wykonawca dostarczył uprawnionemu z
gwarancji - Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał

napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad lub przekazania rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część
rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia wykonanie bezpłatnych przeglądów
gwarancyjnych w zakresie eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z
zaleceniami producenta nie rzadziej jednak niż na warunkach określonych w załączniku nr 2
do siwz stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.
8. Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca gwarantuje dostępność autoryzowanego serwisu,
części zamiennych do aparatury i sprzętu medycznego stanowiącej przedmiot umowy na
warunkach określonych w załączniku nr 2 do siwz przez okres 10 lat od dnia ich
przekazania do eksploatacji, co jest równoznaczne z terminem określonym zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 3 umowy.
9. W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą
następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może na koszt Wykonawcy
przekazać sprzęt do oceny jego jakości niezależnemu podmiotowi bez utraty uprawnień z
gwarancji i rękojmi.
10. Wykonawca w zakresie wszelkich prac adaptacyjnych stanowiących przedmiot niniejszej
umowy o których mowa w § 1 ust. 1b oraz użytych materiałów, zastosowanych technologii
udziela Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji na okres ( minimum 36 miesięcy ) …………. .
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się zgodnie z postanowieniami ust. 3.
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek w
zakresie wykonanych prac adaptacyjnych, zastosowanych materiałów i technologii, za
wyjątkiem wad i usterek powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
12. Wykonawca usunie wady i usterki o których mowa w ust. 13, mające wpływ na możliwość
eksploatacji pracowni hemodynamiki bezzwłocznie nie później niż w terminie 3 dni,
natomiast w przypadku wad i usterek nie mających wpływu na możliwość eksploatacji
pracowni w terminie 7 dni. Terminy powyższe liczone będą od daty pisemnego, w tym za
pośrednictwem faksu, zawiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu wad i usterek.
Przekroczenie powyższych terminów przez Wykonawcę skutkuje wydłużeniem okresów
gwarancji o cały okres występowania wad i usterek.
13.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach kodeksu
cywilnego niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z terminem określonym
w § 2 ust. 2, - w wysokości 1 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1
umowy, za każdy dzień zwłoki ;
b) za zwłokę w podjęciu działań serwisowych i dokonaniu naprawy ( usunięcie wad /
wymiany rzeczy na wolną od wad ) o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy - w
wysokości 10 % ceny jednostkowej brutto określonej w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do siwz przedmiotu umowy którego dotyczy dana naprawa,
za każdy dzień zwłoki ;
c) w razie niedostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego w wypadkach i na
warunkach, o których mowa w załączniku nr 2 do siwz i § 6 ust. 9 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną - w wysokości 10 % ceny

jednostkowej brutto określonej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
siwz dotyczącej przedmiotu umowy którego, Zamawiający będzie pozbawiony
możliwości korzystania , za każdy dzień zwłoki ;
d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek o których mowa w § 6 ust. 14 umowy - w
wysokości 2 % wynagrodzenia Wykonawcy za prace adaptacyjne określonego w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, za każdy dzień zwłoki ;
e) za niewykonanie zobowiązań o których mowa w § 6 ust. 8, 9, 10 umowy pomimo
pisemnego wezwania Zamawiającego również za pośrednictwem faksu – każdorazowo
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy ;
f) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, określonych w § 8 ust. 1pkt. a-d - w wysokości 5 % wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy ;
g) w przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych w § 5 ust. 2 lit. e oraz § 5
ust. 3 lit. a , f , g , h, i ,- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w
§ 3 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Kara umowna płatna będzie po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty w terminie
14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej
stronie przysługiwać będą odsetki od kary umownej w wysokości ustawowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku realizacji przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy w
szczególności:
a) realizacji przedmiotu dostawy niezgodnie z umową i załącznikiem nr 2 do siwz ;
b) realizacji prac adaptacyjnych niezgodnie z umową, załącznikiem nr 2a do siwz i
dokumentacją techniczną o której mowa w § 1 ust. 2c umowy ;
c) dostawy wadliwego przedmiotu umowy przy braku usunięcia wadliwości w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego ;
d) wadliwości w montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy przy braku ich usunięcia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy i bezskutecznym upływie wyznaczonego 5 dniowego terminu na przywrócenie
wykonywania prac zgodnie z umową.
2. W każdym przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie odstąpienia.
3. W razie odstąpienia od umowy zostanie sporządzony przez strony protokół
inwentaryzacji wykonanej części przedmiotu umowy na dzień odstąpienia uzgodniony i
podpisany przez strony umowy.
4. Zamawiający może także odstąpić od umowy 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 tej przyczynie. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części
umowy ustalonego na podstawie protokołu o którym mowa w ust. 4 przy

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca może – w zakresie przedmiotu umowy – powierzyć wykonanie części
przedmiotu umowy podwykonawcom.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia czy zaniedbania.
§ 10
Klauzula poufności
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją prac będących
przedmiotem umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania tych prac. Strony
będą zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w
informacji. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 3 lat po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu Strony nie będą publikować, przekazywać, ujawniać ani
udzielać żadnych informacji, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej umowy, za
wyjątkiem sytuacji opisanej w § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; oraz w sytuacjach
wymaganych przepisami prawa.
2. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością
Zamawiającego i po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy Wykonawca na
żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do ich zwrotu.
3. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków
zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich
pracowników i podwykonawców.
§ 11
Przedstawiciele Stron
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do współpracy w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobami uprawnionymi
do uzgadniania szczegółów między stronami oraz podejmowania decyzji są:
a) ze strony Wykonawcy – ...............................................
b) ze strony Zamawiającego - ...........................................
Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną w lit. a i b
niniejszego ustępu powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany, ani wprowadzania nowych
postanowień do niniejszej umowy.
§ 12
Postanowienia dodatkowe
1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przedmiotu
umowy, w szczególności w zakresie: realizacji zobowiązań Wykonawcy, jakości
wykonanych prac adaptacyjnych, użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia
wyników kontroli na piśmie.
2. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpiła z winy
Wykonawcy lub działających za niego Podwykonawców jakakolwiek szkoda w majątku
Zamawiającego, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia wezwania do naprawy, dokona
naprawy lub wymiany uszkodzonej rzeczy na swój koszt.
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§ 13
Postanowienia końcowe
Wszelkie dopuszczalne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wprowadzone na zasadzie
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności .
Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody drugiej
strony umowy przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia
15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217).
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
przez sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie informacje powinny być przekazywane pomiędzy stronami pisemnie w języku
polskim. Jeśli zajdzie konieczność pilnego ustnego porozumienia, jego postanowienia
powinny zostać potwierdzone na piśmie.
Umowa została spisana w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
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