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Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i 
zwalczenia epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 
Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
UMOWA nr 10022022 
 
zawarta w dniu 10.02.2022 r. w Kielcach pomiędzy: 
 
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,  NIP 9591645790, REGON 291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Starostę Mirosława Gębskiego 
Wicestarostę Tomasza Plebana 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 
i 
Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, NIP: 9591498969, 
REGON: 000985332 
reprezentowanym na podstawie Porozumienia z dnia 19.05.2021 r. przez Powiat Kielecki, ul. 
Wrzosowa 44, 25-211 Kielce  reprezentowany przez: 
Starostę Mirosława Gębskiego 
Wicestarostę Tomasza Plebana 
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej PCUM – Beaty Czupryńskiej 
zwanymi dalej „Zamawiającym”  
 
a 
 
TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 84, 02-952 Warszawa 
wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy                       
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000121166, NIP:  5211004948, REGON: 010765516; 
reprezentowaną przez:  
Sławomira Zubkiewicza na mocy pełnomocnictwa z dnia 08.02.2022 r. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Przedmiot zamówienia płatny: 
Zakup tomografu: 
z działu 851 rozdziału 85195 § 6067 
Prace adaptacyjne: 
Z działu 851 rozdział 85121 § 6220 
 
Strony zawierają umowę w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego 
Wykonawcy wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz  
z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie tomografu 
komputerowego 16 rzędowego min. 32 warstwowego w pomieszczeniach Powiatowego Centrum 
Usług Medycznych w Kielce” na warunkach określonych w postępowaniu zostaje zawarta umowa o 
następującej treści: 
 
§1 

1. Przedmiot Umowy stanowi: dostawa wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń wraz                                   
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z ewentualnym wzmocnieniem stropu oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie fabrycznie 
nowego, kompletnego, posiadającego wszelkie instrukcje w języku polskim, oznakowane znakiem 
CE oraz dokumenty zarejestrowane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021. Poz. 1565) tomografu komputerowego 16 rzędowego min. 
32 warstwowego  Producent Canon Medical Systems, Corporation Model TSX-035A (Aquilion 
Lightning) w konfiguracji TSX-035A/7C Symbol TSX-035A/7C, rok produkcji 2021, kraj 
pochodzenia Japonia o wymaganych granicznych parametrach technicznych wskazanych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ jak i do niniejszej umowy oraz Ofertą 
Wykonawcy z dnia 22.12.2021 r. stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 
1) dokonania prac adaptacyjnych pomieszczeń, dostarczenia, ustawienia i uruchomienia 

przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
2) wykonanie ekspertyzy przeciążeniowej stropu, pomieszczenia w którym zamontowany 

zostanie tomograf i przekazanie oryginału dla Zamawiającego/ jeżeli dotyczy wykonanie 
projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę ; 

3) inicjowania działań oraz przygotowania na własny koszt wszelkiej dokumentacji, którą 
Zamawiający jako strona postępowań złoży do odpowiednich organów celem uzyskania zgód, 
niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania urządzenia. 

4) przeprowadzenie testów akceptacyjnych i specjalistycznych w okresie gwarancji urządzenia;  
5) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi tomografu (min. 5 osób); 
6) udzielenia gwarancji wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających jej udzielenie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania, jego 
zmniejszenie lub nałożenie korekt do dofinansowania przez instytucję dofinansowującą, jeśli 
będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub opóźnienia w jego 
realizacji.  

4. Wykonawca w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przedstawi 
Zamawiającemu: 
1) Ekspertyzę przeciążeniową stropu; 
2) Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy realizacji przedmiotu umowy 

z wyszczególnieniem prac adaptacyjnych niezbędnych do montażu urządzenia, który z 
momentem jego złożenia stanowić będzie Załącznik do umowy. 
 

§2 
1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) zobowiązuje się w sposób zgodny z przepisami prawa i Opisem Przedmiotu Zamówienia 
dostosować pomieszczenia do instalacji urządzenia.  

2) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 
organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie Umowy zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami Zamawiającego;  

3) przedmiot dostawy został dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie 
wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. 
oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm 
bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te przedstawi Zamawiającemu;  

4) przedmiot dostawy dostarczony do Zamawiającego jest fabrycznie nowy, wolny od wad 
prawnych i fizycznych oraz gotowy do eksploatacji, bez konieczności dokonywania 
dodatkowych zakupów oraz że spełnia wymagania Zamawiającego określone w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia - Załącznik od nr 1 do Umowy stanowiący integralną część Umowy. 

5) przedmiot dostawy dostarczony Zamawiającemu pochodzi bezpośrednio od producenta lub z 
oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych i nie został 
przeznaczony przez producenta do wycofania.  
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2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy, jego elementy oraz wyposażenie będące 
wyrobem medycznym są dopuszczone do obrotu i używania oraz spełniają wymogi określone w 
ustawie o wyrobach medycznych, a także posiadają odpowiednie certyfikaty, deklaracje 
zgodności lub świadectwa, w tym: 

a) Katalogów lub opisów technicznych w języku polskim– zawierających wszystkie 
wymagane parametry techniczne. Wykonawca powinien czytelnie oznakować                  
w katalogach oferowane parametry danego wyrobu; 

b) Dokumentów potwierdzających, że oferowany wyrób posiada dopuszczenie do obrotu i 
do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 
2021. Poz. 1565) - wpis lub zgłoszenie produktu do wykazu prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych; 

c) Certyfikat CE; 
d) Deklaracja zgodności CE; 

3. Wykonawca oświadcza, że wraz z przedmiotem dostawy dostarczy wszystkie wymagane 
przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty poświadczające dopuszczenie przedmiotu 
dostawy do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ograniczeń, pełną 
instrukcję obsługi przedmiotu dostawy oraz karty gwarancyjne w języku polskim. Dotyczy 
przedmiotu dostawy oraz jego elementów i wyposażenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy do wykonania testów 
akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz w okresie gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów specjalistycznych raz w roku (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 05.05.2017 r. w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) przez 
okres gwarancji dla tomografu oraz monitorów stacji opisowej. 

6. Testy o których mowa w ust. 4 i 5 zostaną potwierdzone protokołami z testów/sprawdzeń. 
7. Wykonawca zobowiązany jest dostosować przedmiot dostawy do wymagań organów 

wydających zezwolenia na uruchomienie pracowni Tomografii Komputerowej  
i uruchomienie aparatu Tomografu Komputerowego oraz do dokonania wszelkich zgłoszeń, w 
tym do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i uzyskania wszelkich opinii, odbiorów i 
zezwoleń w tym zakresie.  

8. Zamawiający w celu realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym 
paragrafie udzieli mu stosowych upoważnień do działania w imieniu Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji prawo do żądania zwrotu 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów wynikających z niespełniania przez przedmiot 
dostawy warunków określonych w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do udzielenia lub pozyskania dla 
Zamawiającego licencji do korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania bez żadnych 
ograniczeń czasowych i terytorialnych i w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu eksploatację 
przedmiotu dostawy dla jego potrzeb. Licencje na oprogramowanie będą dostarczone wraz z 
nośnikami instalacyjnymi w postaci płyty CD/DVD lub w wersji elektronicznej wraz z dostawą 
wyposażenia. 

11. Wykonawca oświadcza, że w ramach Umowy zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pozagwarancyjny przedmiotu dostawy na terenie Polski, w tym naprawy gwarancyjne, przez 
okres określony w § 7 ust. 1 Umowy. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, w 
związku z realizacją niniejszej Umowy, do pełnej wysokości szkody. 

13. Zamawiający oświadcza, że:  
a) Zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pomieszczenie, w którym będzie instalowany 

przedmiot dostawy w terminie do 7 dni od dnia popisania umowy,  
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b) Dokona odbioru w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku  
o jego dokonanie przez Wykonawcę 

c) budynek PCUM w Kielcach posiada wystarczającą moc przyłączeniową do montażu 
Tomografu spełniającego parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

14. W zakresie udzielonej licencji na oprogramowanie Zamawiający nie będzie:  
a) korzystał z oprogramowania w połączeniu z produktami innych producentów chyba, że takie 

połączenie jest przewidziane jako dopuszczalne w dokumentacji sprzętu;  
b)  udzielał sublicencji, cedował, przenosił ani w inny sposób udostępniał osobom trzecim na 

innych zasadach jakichkolwiek praw do oprogramowania, za wyjątkiem sytuacji opisanych w 
niniejszym ustępie;  

c) ujawniał osobom trzecim jakichkolwiek informacji zawartych w oprogramowaniu;  
d) kopiował ani powielał oprogramowania (z wyjątkiem jednej kopii sporządzonej na potrzeby 

ewentualnego odtworzenia z kopii zapasowej (back- up) lub w innych celach dopuszczalnych 
na mocy obowiązującego prawa); 

e) samodzielnie zmieniał ani modyfikował oprogramowania; 
f) dokonywał modelowania odwrotnego, dekompilacji i demontażu ani tworzył jakichkolwiek 

dzieł zależnych w oparciu o oprogramowanie z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
dopuszczonych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub za zgodą 
licencjodawcy. 

§ 3 
1. Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 130 dni od dnia podpisania umowy tj. do 

dnia 20 czerwca 2022 r. 
2. Strony oświadczają, iż protokolarny odbiór wszystkich elementów składających się na przedmiot 

Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych, gwarancyjnych oraz szkoleniowych stanowi dowód 
wykonania Umowy. 

3. Za dzień wykonania Umowy przyjmuje się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych, gwarancyjnych oraz szkoleniowych 
określonych w Umowie.  
 

§ 4 
1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, wynosi brutto 

2 124 390, 00 zł. /słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt zł. 
00/100 w tym: 
1) wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę wraz z montażem tomografu komputerowego  

i przeszkolenie pracowników wynosi brutto 1 816 890, 00 zł, przy stawce VAT 8                           
i 23%. 

2) wynagrodzenie ryczałtowe za adaptację pomieszczeń wynosi  brutto 307 500, 00 zł, przy 
stawce VAT 23%. 

2. Wynagrodzenie określone w Umowie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres 
realizacji Umowy, z wyjątkiem szczegółowo określonych w Umowie odstępstw od tej reguły. 

3. Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w 
celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Umowy, w tym  
w szczególności koszty dostawy, dostosowania pomieszczeń, ewentualne wzmocnienie stropu, 
montażu, transportu, instalacji sprzętu, uruchomienia oraz integracji z systemem informatycznym 
przedmiotu dostawy, koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, przeniesienia praw 
autorskich do dokumentacji projektowej, a także koszty udzielenia licencji, przeprowadzenia 
szkoleń, usług gwarancyjnych i serwisowych określonych                  w Umowie. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić 2 faktury. Pierwszą za dostawę wraz                                 
z montażem tomografu komputerowego, natomiast drugą za adaptację pomieszczeń. Podstawą 
do wystawienia przez Wykonawcę obydwóch  faktur VAT jest należyte wykonanie przedmiotu 
Umowy, potwierdzone pisemnym Protokołem Odbioru Końcowego, podpisanym przez osoby 
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upoważnione.  
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na konto Wykonawcy nr 76 
1910 1048 2215 0016 7644 0001 

6. Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split 
payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 5 jest rachunkiem umożliwiającym 
płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa  
w ust. 6 powyżej.  

8. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 7 powyżej, 
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 
płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 
określonym w ust. 5, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

9. W  przypadku  gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 5 nie będzie znajdował 
się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym ust. 
5. 

 W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 5, nie 
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 
również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

10. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy, a dotyczących 
wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Faktury VAT należy wystawić w następujący sposób: 
1) za wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) zgodnie z poniższymi danymi: 

 Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790 
 Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

2) za wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) zgodnie z poniższymi danymi: 
 Nabywca: Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce,  
 NIP 959-14-98-969. 
 Odbiorca: Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce. 

12. Za datę uregulowania należności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

13. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty określonego w ust. 5 Wykonawca ma prawo do 
naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie.  

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń, dostarczenia, montażu  
i uruchomienia Przedmiotu Umowy w docelowym miejscu dostawy, tj. budynek Powiatowego 
Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach. 

2. Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o 
dokonanie odbioru.  

3. Najpóźniej w dniu dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej wymaganą w 
języku polskim dokumentację techniczną i serwisową przedmiotu Umowy, w szczególności: karty 
gwarancyjne, certyfikaty, paszporty techniczne oraz instrukcję obsługi. 

4. W czasie czynności odbiorowych, Zamawiający ma prawo do testowania i użytkowania 
przedmiotu Umowy. Zamawiający w czasie testowania dokonuje oceny sprawności  
i użyteczności przedmiotu Umowy.  
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5. Zamawiający dokona odbioru dostosowania pomieszczeń jak i dostawy Przedmiotu Umowy w 
terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku o jego dokonanie, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 

6. Podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego  
upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur.  

7. Zamawiający, może odmówić przyjęcia przedmiotu Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli:  

a) Wykonawca odmówi dostosowania pomieszczeń, rozładunku, złożenia, dostawy, montażu 
lub uruchomienia przedmiotu Umowy w docelowym miejscu dostawy,  

b) jakikolwiek element przedmiotu Umowy lub jego wyposażenia nie będzie posiadał 
wymaganej, kompletnej dokumentacji, obejmującej w szczególności dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu Umowy,  jego elementów lub wyposażenia do 
obrotu i używania. 

8. Do dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca ponosi ryzyko 
utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody 
powstałe w tym okresie w związku ze złożeniem przedmiotu Dostawy, jego elementów lub 
wyposażenia w pomieszczeniach Zamawiającego. 

9. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu Umowy jest Protokół Odbioru Końcowego sporządzony 
przez Strony. 

10. Protokół Odbioru Końcowego zostanie sporządzony według wzoru, stanowiącego Załącznik nr  3 
do Umowy. 

11. W razie rozbieżności co do jakości przedmiotu Umowy lub jego zgodności z Umową Strony 
sporządzą Protokół Rozbieżności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 
Zmawiający ma prawo odmówić odbioru lub odstąpić od umowy tylko                         w przypadku 
istnienia wad istotnych lub nieusuwalnych, które uniemożliwiają wykorzystanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. W przypadku, jeżeli przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przystąpią do odbioru 
końcowego, a po stwierdzeniu wad lub zastrzeżeń nie podpiszą Protokołu Rozbieżności, 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do jednostronnego podpisania Protokołu Rozbieżności 
wiążącego obie strony. 

13. W przypadku podpisania Protokołu Rozbieżności Wykonawca przystąpi do usunięcia na własny 
koszt określonych w Protokole Rozbieżności wad lub zastrzeżeń. Po wykonaniu tych prac 
procedura odbioru przewidziana w niniejszym paragrafie zostanie powtórzona. 

14. W przypadku dalszego stwierdzenia rozbieżności lub wad przedmiotu Umowy, po wcześniejszym 
dwukrotnym podpisaniu Protokołu Rozbieżności, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach i skutkuje z chwilą odstąpienia, w 
formie pisemnego oświadczenia, pod rygorem nieważności, wraz z uzasadnieniem doręczonym 
Wykonawcy. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach otrzymanego wynagrodzenia przed odbiorem końcowym 
przedmiotu umowy, do przeprowadzenia w Powiatowym Centrum Usług Medycznych szkoleń 
dla personelu medycznego i technicznego w zakresie działania, obsługi, diagnostyki oraz 
podstawowej konserwacji przedmiotu Umowy. 

2. Warunki szkolenia personelu zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 
do Umowy. 

3. Potwierdzeniem wykonania usługi szkolenia personelu jest Protokół ze Szkolenia, sporządzony 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. 

 
§ 7 
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1. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące 
gwarancji na dostarczony przedmiot dostawy. Strony postanawiają, iż okres rękojmi na 
przedmiot dostawy równy jest okresowi gwarancji.  

2. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące  
gwarancji na prace adaptacyjne wykonane w pomieszczeniach pracowni tomografu 
komputerowego. Strony postanawiają, iż okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.  

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

4. Warunki gwarancji oraz serwisu zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik 
nr 1 do Umowy oraz w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

5. Gwarancja obejmuje usterki lub wady przedmiotu Umowy a wynikające z zastosowania 
niewłaściwych materiałów, części, oprogramowania, niewłaściwej jakości wykonania przez 
producenta oraz nieprawidłowego działania lub niespełniającego określonej funkcjonalności. 

6. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (przyjęte zgłoszenie, podjęcie naprawy) nie może przekraczać 
2 dni robocze, liczonych od następnego dnia po dniu zgłoszenia naprawy. 

7. Maksymalny czas wykonania naprawy bez użycia części zamiennych wynosi 3 dni robocze, liczone 
od następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia naprawy. 

8. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych niewymagającej 
sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 5 dni roboczych, liczone od następnego dnia 
roboczego po dniu zgłoszenia naprawy. 

9. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych wymagającej sprowadzenia 
części z zagranicy wynosi do 20 dni roboczych, liczone od następnego dnia roboczego po dniu 
zgłoszenia naprawy 

10. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień stron z tytułu udzielonej gwarancji określa  
dokument gwarancyjny wystawiony w momencie przekazania przedmiotu umowy.  

11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczeń określonych w Opisie 
Przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do Umowy a ponadto do: 

a) dokonania bezpłatnej wymiany na nowy Przedmiot Umowy (jego elementu lub 
wyposażenia), które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady 
lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Umowy (jego 
elementu lub wyposażenia) na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia 
przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Umowy, jego elementu lub 
wyposażenia Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Umowy, jego 
element lub wyposażenie  na kolejny okres równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji, 

b) dokonania bezpłatnych przeglądów przedmiotu dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy, w 
tym jeden w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej 
regulacji i konserwacji, a także bezpłatnej wymianie wyeksploatowanych elementów lub 
podzespołów. 

12. Wszelkie koszty związane z naprawami serwisowymi lub gwarancyjnymi wykonanymi lub 
zgłoszonymi w okresie trwania gwarancji, w tym koszty dostarczenia i wymiany przedmiotu 
Umowy, jego elementów lub wyposażenia ponosi Wykonawca. 

13. Serwis będzie wykonywany w miejscu Instalacji przedmiotu dostawy, a Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty z tym związane. W przypadku konieczności naprawy sprzętu poza miejscem 
dostawy, Wykonawca pokryje koszty demontażu, ponownego montażu, uruchomienia i 
transportu Urządzenia w obie strony w czasie trwania okresu gwarancyjnego oraz koszty 
ubezpieczenia Urządzenia w czasie transportu, koszty ewentualnych ceł, opłat, itp. 

14. Usługi serwisowe i gwarancyjne opisane w Umowie, świadczone przez Wykonawcę, 
pracowników Wykonawcy lub inne podmioty upoważnione przez Wykonawcę nie mogą 
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spowodować utraty lub jakiegokolwiek uszczerbku praw Zamawiającego,  
w szczególności dotyczących gwarancji. 

15. Wykonawca zapewnia, iż on sam, jego pracownicy lub podmioty przez niego upoważnione 
będą posiadali niezbędną wiedzę, doświadczenie, oprzyrządowanie, umocowanie formalno-
prawne, poświadczone dokumentami, pozwalające na świadczenie usług serwisowych i 
gwarancyjnych w zakresie objętym umową oraz zapewniły realizację obowiązków Wykonawcy 
opisanych w Umowie.   

16. Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu, 
w razie potrzeby, części zamiennych dla dostarczonego przedmiotu dostawy bez 
jednoczesnego świadczenia usług serwisowych. 

17. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych  
i serwisowych określonych  w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz niniejszym paragrafie, w 
tym niedotrzymania  zastrzeżonych terminów Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 
wykonania napraw lub przeglądów  innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację 
producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji. 

18. Wykonawca zobowiązuje się po upływie terminu obowiązującej gwarancji: 
a) do dokonania bezpłatnych przeglądów w ilości 2 przedmiotu dostawy. Częstotliwość 

serwisów wynikać musi z zaleceń producenta zawartych  
w dokumentacji urządzenia, oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

b) do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu kodów serwisowych, haseł, usunięcie 
blokady serwisowej i innych zabezpieczeń urządzenia, 

c) do zapewnienia dostępności autoryzowanego serwisu, części zamiennych do aparatury i 
sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot dostawy, przez okres 10 lat od dnia 
podpisania Protokołu Końcowego Odbioru, 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kary umownej: 

a) w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania  Przedmiotu Umowy 
określonego w § 3 ust 1 Umowy – w wysokości 0,05 %  łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

b) w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu określonego w § 1 ust. 4 Umowy –  w 
wysokości 0,02 %  łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki; 

c) w razie zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 
7 ust. 6-9,  w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1  za 
każdy dzień zwłoki,  

d) w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu wymiany na nowy Przedmiotu Dostawy (jego 
elementu lub wyposażenia) w stosunku do terminów określonych w § 7 ust. 11 lit. a), Umowy – 
w wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki; 

e) w razie zwłoki w dokonaniu przeglądów serwisowych w terminach określonych                  w 
harmonogramie rzeczowe – finansowym, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 2) umowy               w 
wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki. 

f) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, z 
zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a).  

g) w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy –w 
wysokości 0,05 %  łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki; 
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2. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej z terminem płatności wynoszącym 
7 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary 
umownej z przysługujących mu od Zamawiającego wierzytelności.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w 
zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej 
również w przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie obowiązywania 
niniejszej Umowy, a ujawniły się po jej zakończeniu. 

5. Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata przez Zamawiającego 
współfinansowania, jego zmniejszenie lub nałożenie korekt będzie przedmiotem roszczeń 
odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń będą 
również ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujące z powodu niewłaściwej 
realizacji przedmiotu Umowy.  

6. Łączna wartość kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć 5% łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa § 4 ust. 1.  

7. Zamawiający zastrzega dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych przewidzianych  
w kodeksie cywilnym. 

 
§ 9 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących sytuacjach: 
1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę o 

czas niezbędny do uzyskania pozwolenia wynikający z powszechnie obowiązanych przepisów 

prawa, 

2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu Umowy. 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

w szczególności wynikających z procedur, przepisów prawa dotyczących uzyskania wymaganych 

uzgodnień, etc., 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, 

5) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 

6) wystąpienia siły wyższej w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 

7) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej,  

8) terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku konieczności zsynchronizowania terminów z 

innymi działaniami realizowanymi w projekcie  albo spowodowanej czynnikami obiektywnymi 

uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie ustalonym czasie; 

9) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika  

z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,  

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

10) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się 

wymogów realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych Ministerstwa oraz do 

obowiązujących przepisów prawa; 

11) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących 

przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności; 
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12) zmiany obowiązującej stawki VAT jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

wartości umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą 

kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej 

ceny netto.  

13) zmiany obowiązującej stawki VAT jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto. 

14) zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji 

wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie  

z zapisami Ustawy o VAT, przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto. 

15) zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i 

braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie  

z zapisami Ustawy o VAT, przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto. 

16) zapisów umowy, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, 

liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany 

celu i istoty umowy. 

17) przesunięcia terminu wykonania umowy, gdy na realizację przedmiotu umowy wpłyną lub będą 

mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 

wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu umowy, 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy zgodnie z jej treścią.   

2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych ust. 1 pkt 1 do 3 niniejszego 

paragrafu, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o 

okres trwania tych okoliczności oraz w okresie tworzenia projektu o dofinansowanie na przedmiot 

umowy. 

3. Dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności: 

a) niedostępności na rynku urządzeń spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 

rynku urządzeń lub ich komponentów; a Zamawiający wyrazi na to zgodę, Zamawiający 

zaakceptuje inne zaproponowany przez Wykonawcę urządzenie pod warunkiem, że będzie ono 

spełniało  co najmniej minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu 
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zamówienia, a wynikająca z oferty Wykonawcy cena jednostkowa zastępowanego przedmiotu 

zamówienia nie ulegnie zwiększeniu. 

b) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających w szczególności na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, a Zamawiający wyrazi 

na to zgodę, Zamawiający zaakceptuje inne zaproponowany przez Wykonawcę urządzenie pod 

warunkiem, że będzie ono spełniało co najmniej minimalne wymagania Zamawiającego 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, a wynikająca z oferty Wykonawcy cena 

jednostkowa zastępowanego przedmiotu zamówienia nie ulegnie zwiększeniu. 

4. Strony umowy dopuszczają zmianę umowy w przypadku wystąpienia działania siły wyższej: 

1) Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia wykonywanie przez 

którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w umowie lub ma na nią inny negatywny 

wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej pismo informujące o 

zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach tak szybko, jak to możliwe po jego 

zaistnieniu (co do zasady, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że ze względu na 

zaistnienie siły wyższej, dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W 

przypadkach, w których dostarczenie zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie 

utrudnione ze względu na okoliczności niezależne od Stron, zawiadomienie może zostać 

dokonane e-mailem, faksem, a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym 

ostatnim jednak przypadku – powinno być potwierdzone na piśmie tak szybko, jak to będzie 

obiektywnie możliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia siły wyższej, jej natury oraz 

skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane 

przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza kontrolą Wykonawcy  i 

Podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, racjonalny i możliwy do akceptacji 

sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w pkt 1) powyżej, będzie usprawiedliwiona 

w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z umowy, 

dopóki będzie trwać działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony 

z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. 

3) Żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez działanie 

siły wyższej nie będzie: 

a) stanowić niewykonania lub naruszenia postanowień umowy lub  

b) stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń o 

odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego powodu; 

c) jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa, wstrzymana lub opóźniona nieprzerwanie o 

okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni lub o łączny okres dłuższy niż sto osiemdziesiąt 

(180) dni z powodu jednego lub większej liczby zdarzeń stanowiących siłę wyższą w 

okresie obowiązywania umowy, wówczas Strony podejmą negocjacje w celu uzgodnienia 

zadowalającego ich wzajemnie rozwiązania, a jeśli takie porozumienie nie zostanie 

osiągnięte w terminie kolejnych 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, wówczas każda ze 

Stron będzie mogła rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

Uwaga! 

Poniżej definicja siły wyższej; 

Siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub 

Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności Strony 
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dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub pośrednim wynikiem 

zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z umowy (,,siła 

wyższa’’). Siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia: 

a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne 

lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne; 

b) wojna lub działania wojenne; 

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż; 

d) akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem 

sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem sporów 

pracowniczych u Stron.  

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez 

Stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

a) opis zmiany; 

b) uzasadnienie zmiany, 

oraz jego akceptacja przez drugą Stronę. 

§ 10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych              w 

niniejszej Umowie lub w  następujących przypadkach:  

a. W razie zaistnienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w 
części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

b. w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy, w takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia lub gdy Wykonawca nie 
realizuje przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie, w takim przypadku 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowaną cześć umowy. 

c. w przypadku gdy dostarczony Przedmiot Dostawy nie odpowiada opisowi  
i parametrom wskazanym w Ofercie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do wynagrodzenia. 

2. Przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Zamawiający  
z zastrzeżeniem ust. 1 lit. a, wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy  
z  wyznaczeniem  dodatkowego  terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w 
terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy. 

 
§ 11 
1. Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących 

Zamawiającego/Wykonawcy, uzyskanych i powierzonych w związku z realizacją Umowy  
i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody 
Zamawiającego/Wykonawcy w czasie trwania Umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, z 
zastrzeżeniem informacji: jawnych, powszechnie znanych lub w inny sposób ogólnie dostępnych 
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz informacji, które muszą zostać ujawnione 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca/Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy  
i nieujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich 
informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych 
tą drogą informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
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Wykonawca/Zamawiający zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy  
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Jednocześnie Wykonawca/Zamawiający 
oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw. 

3. Wykonawca/Zamawiający odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków 
zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i 
podwykonawców. 

4. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością 
Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od 
niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest 
zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu. 

5. W przypadku gdy zainstalowanie tomografu będzie wymagało od Wykonawcy dokumentacji 
projektowej i pozwolenia na budowę, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych gwarantuje, że będzie przysługiwać mu całość autorskich praw 
majątkowych oraz autorskich praw osobistych do: dokumentacji projektowej i powykonawczej 
oraz innej dokumentacji lub innych rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją Umowy (zwanych dalej „Utworami"). Wykonawca zapewnia, Utwory wchodzące w 
zakres Przedmiotu Umowy, nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich, w tym w 
szczególności praw autorskich  
i innych praw własności intelektualnej. W razie powierzenia wykonania niektórych czynności 
innym osobom, Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego prawa do Utworów 
wykonanych przez te osoby w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.  
W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych wobec Zamawiającego przez osoby trzecie z 
tytułu naruszenia ich praw do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do 
sporu, zwolnić Zamawiającego w całości z odpowiedzialności  
i pokryć ewentualne szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku skierowania przeciwko 
niemu roszczenia. 

6. Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do 
Utworów na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach, 
b) zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską 

reprograficzną zapisu magnetycznego oraz cyfrową, 
c) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie  

i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet, 
d) publiczne prezentowanie, odtwarzanie i udostępnianie, 
e) wykorzystanie do postępowania oraz realizacji przedmiotu umowy, 
f) publiczne prezentowanie, odtwarzanie i udostępnianie; 

7. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 6 powyżej. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego na osoby trzecie  
w całości lub w części Utworów, jakie Zamawiający nabędzie w wyniku realizacji postanowień 
Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bądź podmioty działające na 
jego zlecenie zmian w Utworach, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy. 
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich opracowań Utworów i ich wykorzystywanie 
na polach eksploatacji wymienionych w Umowie, a także na rozporządzanie opracowaniami i 
prawami majątkowymi do wykonanych opracowań. 

10.  Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawa i zgody określone w niniejszym paragrafie jest wliczone do 
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kwoty wynagrodzenia określonego w Umowie. 
12. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub 

niewystarczające dla zapewnienia Zamawiającemu praw do dokumentacji projektowej lub 
utworów zgodnie z celem i w zakresie przewidzianym  
w niniejszej umowie, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych 
czynności w celu przeniesienia na Zamawiającego wspomnianych praw zgodnie z celem i w 
zakresie przewidzianym w Umowie, bez obowiązku zapłaty jakiekolwiek wynagrodzenia z tego 
tytułu na rzecz Wykonawcy. 

 
§ 12 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust 1, tj. kwoty 106 219, 50 zł (słownie: 
sto sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście zł 50/100), która zostanie wniesiona przez Wykonawcę 
najpóźniej w dacie zawarcia niniejszej umowy w formie: gwarancji ubezpieczeniowej. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym usunięcia wad, w tym roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 
zapłatę kar umownych czy wykonawstwo zastępcze. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za 
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie składane w formie poręczenia lub gwarancji, musi zawierać następujące zapisy 
a) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta, do zapłacenia nieodwołalnie i bezwarunkowo 

w terminie 14 dni żądanej przez Zamawiającego kwoty, do wysokości kwoty stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy wskazanej w poręczeniu/gwarancji, na każde 
pierwsze pisemne wezwanie otrzymane od Zamawiającego, 

b) oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy, które 
zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy, nie 
zwolnią poręczyciela/gwaranta z zobowiązania, 

c) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego 

5. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 
gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część 
zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową), natomiast 
pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
gwarancji i rękojmi za wady (ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrócona w terminie 
do 15 dnia po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, po ewentualnym pomniejszeniu o 
kwotę kar przewidzianych umową). 

6. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w 
trakcie usuwania tych wad. 

7. Jeśli termin zakończenia przedmiotu umowy nie został przez Wykonawcę zachowany, jest on 
zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki 
przedłużeniu uległ termin zakończenia przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
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w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§ 13 

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy (art. 54 ust. 5 ustawy z 15.04.2011 r.  
o działalności leczniczej). 

2. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a 
wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności takiej czynności.   

3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające  
z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 
876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie 
Umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, 
Umowy przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 - 9215 kc. 

5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie 
wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy 
wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 14 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego, w sprawach związanych  
z realizacją niniejszej Umowy są: Wojciech Kołodziejczyk tel. 41 200 13 21 e:mail: 
Kolodziejczyk.W@powiat.kielce.pl, Michał Molenda tel. 41 200 15 59 e:mail: 
molenda.m@powiat.kielce.pl  

2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy, w sprawach związanych  
z realizacją niniejszej Umowy jest: Jaśmina Doroszewska oraz Anna Żak tel. (22) 858-28-14 
e:mail: logistyka@tms.com.pl 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Uzupełnienie lub zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zmiana adresu Strony umowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, pod rygorem 
uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres (wskazany na wstępie niniejszej 
umowy) za doręczoną.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Integralna część Umowy stanowią Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – SWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia  

 Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 Załącznik nr 3 - Protokół Odbioru Końcowego 

 Załącznik nr 4  – Protokół Rozbieżności 

 Załącznik nr 5 – Protokół ze Szkolenia 

 Załącznik nr 6 – Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy. 
 

§ 16 

mailto:Kolodziejczyk.W@powiat.kielce.pl
mailto:molenda.m@powiat.kielce.pl
mailto:logistyka@tms.com.pl
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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 
(ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, informuję że: 
1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem danych osobowych będzie Powiat 
Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez  Starostę Kieleckiego z siedzibą 
przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. 
2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl   
3.Dane osobowe, osoby której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 
4. Dane, osoby której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje brak możliwości 
zawarcia umowy.  
5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby lub 
podmioty, którym na wniosek, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa udostępniona 
będzie dokumentacja postępowania. Dane, osoby której dotyczą będą publikowane na stronie BIP 
Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa. 
6. Dane osobowe, osoby której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym 
podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  
7. Dane osobowe, osoby której dotyczą, pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy  
z wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi u 
Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed roszczeniami.  
8. Osoba, której dane dotyczą posiada:  
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych  
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  swoich danych osobowych  
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania ani zmianą postanowień umowy,  
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  
z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego,  
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych  narusza przepisy RODO.  
9. Wykonawca nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom 
międzynarodowym. 

10. Wykonawca ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków 
związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z RODO tj.:  

 obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje już 
tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

 obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 
5 RODO,  
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 w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane  
w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Zaproszenia, składa stosowne oświadczenie. 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

Starosta Mirosław Gębski 

Wicestarosta Tomasz Pleban 

Wykonawca Sławomir Zubkiewicz 


