Załącznik Nr 4a do SIWZ
Dot. pakietu 1
WZÓR
MODYFIKACJA
Umowa Nr ADZP-381-......./18
zawarta w dniu ............2018 roku w Poznaniu
pomiędzy:
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań
wpisanym do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000003220
NIP 778-11-28-565
REGON 630863147
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
..................................................................................................................................
a
firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) .......................................................
z siedzibą w ............................... przy ulicy ......................................, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .......................... Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................,
Kapitał zakładowy i wniesiony....................................... (niepotrzebne skreślić)1
NIP ............................................................
REGON .....................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują:
................................
................................
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
Imię i nazwisko ........................................................................., działającym pod firmą
........................................................... z siedzibą w .................................................. przy
ulicy ................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
NIP.............................
REGON.......................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
W wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są usługi okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz
napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na
wyposażeniu Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w
Poznaniu, zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Przez przeglądy i konserwację urządzeń należy rozumieć wykonywanie czynności o
charakterze prewencyjnym w formie obsługi okresowej mającej na celu podtrzymanie
stałej gotowości eksploatacyjnej aparatury medycznej.
3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności :
a) utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszą
umową,
1
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b) konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia
Zamawiającego,
c) przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu
medycznego zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu
medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
d) prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego, formularzy wykonanych
czynności lub innych zeszytów aparatury,
e) prowadzenie kart naprawy urządzeń,
f) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym aparatury/sprzętu medycznego,
g) umożliwienie utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu
konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) od godz. 7.00 do godz. 15.00.
4. Częstotliwość przeglądów strony ustalają na okres wyszczególniony w Formularzu
cenowym.
5. Przeglądy Sprzętu będą dokonywanie zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym
przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta zgodnie z ustawą z
dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211).
Harmonogram zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu
umowy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności przeglądowo-konserwacyjnych oraz
naprawczych zgodnie z właściwościami danego sprzętu / aparatury, obowiązującymi
instrukcjami obsługi i instrukcjami serwisowymi, standardami, stosownie do zaleceń
producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności z normą PN-EN
60601-1 lub PN-EN 62353, po pisemnym zgłoszeniu upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
7. Przedmiot umowy mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji
urządzeń medycznych, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń,
przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następującego katalogu usług (zwane dalej
łącznie usługami serwisowymi):
a) planowane przeglądy i czynności konserwacyjne – zwane dalej łącznie czynnościami
konserwacyjnymi, które są realizowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy, importera
lub dystrybutora, wynikają ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmują w
szczególności: ogólną kontrolę funkcjonowania systemu, kalibrację, regulację,
czyszczenie, smarowanie, wymianę filtrów lub innych elementów zużywalnych,
niewielkie modernizacje techniczne, a także drobne naprawy. Pojęcie to obejmuje
także czynności związane z wzorcowaniem wyrobu, a także jego kontrolę
bezpieczeństwa,
b) naprawy wyrobów medycznych (zwane dalej naprawami), obejmujące wszelkie
czynności, jakie Wykonawca musi przeprowadzić w celu należytego wykonania
czynności naprawy oraz przeprowadzenie testów kontrolnych po naprawie,
9. Wykonawca po każdej usłudze serwisowej dostarczy (w wersji papierowej lub skan
drogą elektroniczną) do Działu Technicznego Zamawiającego, wypełniony oraz
potwierdzony przez pielęgniarkę oddziałową lub kierownika oddziału, bądź osobę
aktualnie kierującą oddziałem, raport serwisowy z przeprowadzonych prac w ramach
usługi serwisowej, zawierający co najmniej następujące informacje :
a) Datę rozpoczęcia wykonywania konserwacji / naprawy,
b) Datę zakończenia wykonania konserwacji / naprawy,
c) Dostrzeżone usterki oraz ich przyczyna,
d) Rodzaj wykonanych czynności,
e) Imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osoby (osób) wykonującej prace,
f) Stan sprzętu po wykonaniu konserwacji / naprawy.
10. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek
umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji : „urządzenie niesprawne
- nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy - nie używać”.
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11. Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przekazywane będą w formie
telefonicznej lub mailowo przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Zgłaszający usterkę winien podać w zgłoszeniu nazwę sprzętu, gdzie się sprzęt znajduje
oraz w miarę możliwości określić stwierdzoną usterkę.
12. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie
przyczyn(y) usterki (awarii) oraz podjęcia się naprawy w ciągu ……. godzin (wg oferty)
po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy pomiędzy 7.00 a 15.00.
13. Usunięcie usterek / awarii zostanie dokonane w terminie maksymalnie 7 dni roboczych
od momentu podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu. W przypadku konieczności
sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy wynosi 14 dni
kalendarzowych.
14. Jeżeli czas naprawy aparatu przekroczy 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia
przystąpienia do naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu, tam gdzie jest to możliwe ze względu na warunki
techniczne, nieodpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach technicznych i jakościowych
nie gorszych od urządzenia będącego w naprawie.
15. Naprawy będą dokonywane zgodnie z przyjętymi przez strony ustaleniami w siedzibie
Zamawiającego bądź po odebraniu przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego
sprzętu w siedzibie Wykonawcy.
Usługi przeglądowo - konserwacyjne będą wykonywane w siedzibie
Zamawiającego.
16. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od
gwarancji danej przez producenta. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy
sprzętu medycznego w ramach Pakietu nr 1 na okres ................. miesięcy.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ilości urządzeń
podlegających konserwacji i przeglądom technicznym, w ramach przeprowadzonych
postępowań kasacyjnych. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w
niniejszym ustępie następuje zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy.
18. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązany będzie do wydawania
orzeczeń technicznych dla sprzętu medycznego kwalifikowanego do kasacji na wniosek
Zamawiającego.
19. Wykonawca oświadcza, że dla każdego ze sprzętu objętego niniejszą umową, dysponuje
określonym przez producenta zapleczem technicznym, częściami zamiennymi,
częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi, posiada określone przez
producenta instrukcje serwisowe danego sprzętu sporządzone w sposób zrozumiały dla
zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, a
także że zatrudnia osoby posiadające określone przez producenta kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe.
20. Wykaz pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotowej usługi i
numery kontaktowe stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy, od dnia ........ do dnia ……… r.
2. Zamawiający zastrzega, że realizacja usług objętych niniejszą umową w okresie od
01.01.2019 r. do ……..2019 r., będzie uzależniona od posiadania przez Zamawiającego
środków finansowych w zatwierdzonych planach finansowych na rok 2019. W przypadku
braku posiadania środków w planach finansowych na rok 2019, Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty jego zatwierdzenia. W
przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za
zrealizowane usługi.
3. Szczegółowo sprzęt podlegający usługom serwisowym wymieniony został w Formularzu
cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że :
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a) posiada wymagane uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje
sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania wszelkich
świadczeń wynikających z postanowień niniejszej umowy w sposób całkowicie z nią
zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy,
b) wszelkie świadczenia wykonywane na rzecz Zamawiającego na podstawie
postanowień niniejszej umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od
podmiotu profesjonalnie zajmującego się świadczeniem usług,
c) zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wykorzystywane przez Wykonawcę
przy świadczeniu usług materiały eksploatacyjne dotyczące sprzętu/aparatury
medycznej będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości. W razie gdyby
uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było
niemożliwe, wiązało się z trudnymi problemami lub w sposób istotny podwyższało
koszty wymiany Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o
wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane
i/lub nieoryginalne materiały eksploatacyjne.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac, będących przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą
starannością oraz wymaganiami wskazanymi przez producenta sprzętu/aparatury.
Wykonawca oświadcza, że osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji zamówienia
posiadają doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte i fachowe wykonywanie
usług. Jeżeli dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji przez osoby
bezpośrednio uczestniczące w realizacji umowy utracą ważność w okresie jej trwania,
Wykonawca odnowi je na własny koszt.
Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu usług na rzecz Zamawiającego użyje
przyrządów pomiarowych posiadających ważne świadectwa wzorcowania i kalibracji.
Jeżeli taki dokument utraci ważność w okresie trwania umowy, Wykonawca odnowi go
na własny koszt.
§4
Za faktycznie wykonane usługi, o których mowa w §1 Wykonawcy będzie przysługiwać
wynagrodzenie skalkulowane w oparciu o ceny określone w załączniku nr 1 do umowy –
zawierające zryczałtowane koszty robocizny przeglądów okresowych, koszty dojazdów,
koszty diet, koszty części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas
wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w
dokumentacji technicznej urządzenia, koszty napraw w okresie 12 miesięcy
obowiązywania umowy. Ceny te obejmują wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi
ponieść w celu należytego wykonania usług serwisowych wyszczególnionych w § 1 ust.
8. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu usług, o których mowa w § 1
ustala się w wysokości …………… zł netto + podatek VAT …%, co daje wartość brutto
……………… zł (słownie:…..).
Zapłata należności wyszczególnionych w fakturze Wykonawcy nastąpi w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Strony zgodnie ustalają, że płatność
nastąpi w równych 12 ratach w okresie trwania umowy w wysokości ………... zł netto +
podatek VAT …%, co daje wartość brutto …….. zł (słownie: ……). Faktura będzie
wystawiana każdorazowo na zakończenie miesiąca kalendarzowego.
Za datę zapłaty faktury Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje ceny części
zamiennych sprzętu, których wymiana jest niezbędna w toku przeprowadzania
czynności naprawczych sprzętu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
sprzętu.
Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć spis wymienionych części
zamiennych i ich ceny.
W przypadku napraw sprzętu medycznego Zamawiający będzie ponosić dodatkowe
koszty związane z zakupem niezbędnych części zamiennych użytych przy naprawach.
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W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z niniejszego paragrafu, w szczególności
upływu terminu wymagalności płatności, Strony zobowiązują się podjąć i prowadzić
negocjacje zmierzające do ugodowego zakończenia sporu, jednakże nie dłużej niż 90
dni od dnia upływu terminu wymagalności płatności
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust7, Wykonawca może odmówić podjęcia się
dalszych prac wynikających z niniejszej umowy oraz rozwiązać ją w trybie
natychmiastowym.
9. W przypadku likwidacji lub wycofania urządzenia medycznego z użytkowania u
Zamawiającego, wynagrodzenia za usługi objęte harmonogramem w stosunku do tego
wyrobu nie przysługują.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zlecenia naprawy sprzętu medycznego
przez Wykonawcę w przypadku braku akceptacji przedstawionej kalkulacji cenowej
(kosztorysu) przez Zamawiającego i zlecenia go podmiotowi trzeciemu.
§5
1. Strony uzgadniają, że dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy, w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
2. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe
określenie okoliczności uzasadniających zmianę.
3. Zmiana ceny musi nastąpić w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.
§6
1. Wykonawca udziela ……………. miesięcznej gwarancji (nie mniej niż 6-miesięcy)
należytego wykonania naprawy uszkodzonego Sprzętu oraz gwarancji na części
zamienne zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne i wszelkie
inne dokumenty niezbędne do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, o których
mowa w ust. 1.
3. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady wynikające z
nienależytego wykonania naprawy w terminie 5 dni roboczych, bez pobierania
dodatkowego wynagrodzenia.
4. W przypadku nie usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji w terminie określonym
w ust. 3, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z § 8 ust. 1 lit. d.
§7
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno – prawną za szkody związane z
nieprawidłowym wykonaniem przeglądów, konserwacji, napraw sprzętu medycznego.
§8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczy
Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości :
a) za zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej ustalonej w harmonogramie, o którym
mowa w § 1 ust. 5 – 20,00 netto PLN za każdy dzień roboczy zwłoki,
b) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania usługi naprawy Sprzętu z winy Wykonawcy
ponad ustalony w § 1 ust. 12 termin – 50,00 netto PLN, za każde 24 godziny zwłoki,
c) za zwłokę w wykonaniu usługi naprawy Sprzętu z winy Wykonawcy ponad ustalony
w § 1 ust. 13 termin – 100,00 netto PLN, za każdy dzień roboczy zwłoki,
d) za zwłokę w usunięciu wady wynikającej z gwarancji ponad ustalony w § 6 ust. 3
termin – 20,00 netto PLN za każdy dzień roboczy zwłoki,
e) za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto, o której mowa
w § 4 ust. 1,
2. Kara o której mowa w ust. 1 lit. c nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca udostępni
nieodpłatnie Zamawiającemu urządzenie zastępcze na czas naprawy o nie gorszych
parametrach technicznych i jakościowych od urządzenia będącego w naprawie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co
7.
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Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o
skorzystaniu z tego prawa.
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy
Wykonawca:
a) przedstawił nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje będące
podstawą do wypłaty wynagrodzenia,
b) bez uzasadnienia nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiotu umowy i
pomimo wezwania go do zmiany sposobu ich wykonywania nadal wykonuje je
nienależycie lub wcale nie wykonuje,
c) powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,
d) naruszył przy wykonywaniu Umowy prawa osób trzecich.
– w terminie 30 dni od zaistnienia ww. zdarzeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnie interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 10
Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani
zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za „siłę
wyższą” uznać należy takie wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne,
trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz — o ile mają
wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem
okoliczności zawinionej przez stronę.
W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na
prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”,
zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, na czas
występowania „siły wyższej”, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą”
nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o
tym fakcie drugą stronę oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich
wpływu na realizację zobowiązań.
Po ustaniu „siły wyższej” strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest zobowiązana
niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub
zdarzeń „siły wyższej”. Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin
realizacji umowy.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) nie stanowią inaczej i przepisy wykonawcze wydane
na ich podstawie.
Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonaniu umowy, Strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi miejscowo właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Załączniki:
Nr 1: Formularz cenowy
Nr 2: Wykaz pracowników Wykonawcy
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