
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANACH 

UMOWA

zawarta w dniu  ………………. w Zielonej Górze pomiędzy:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra 
KRS: firma wpisana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego  do rejestru przedsiębiorców  pod nr KRS 0000596211
REGON: 970773231
NIP: 973 102 35 15

Rachunek bankowy: 55 1500 1810 1218 1004 2711 0000,
Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają:
1. …………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………...

a:
…………………………………………………………………………………………………………………
REGON:                                  NIP:                                KRS: 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:
1. …………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………...

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarły umowę o następującej treści:

§ 1 
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest usługa serwisowa w zakresie konserwacji i napraw cyfrowego angiografu do
badań serca i naczyń AZURION 7M20 zgodnie z formularzem technicznym stanowiącym załącznik nr 1
do umowy i będącym jej integralną częścią. 

2. Zakres usługi został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do umowy. 

§ 2 
Warunki płatności

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………….
zł brutto (słownie: ……………………..) tj. z doliczonym podatkiem od towarów i usług (VAT) w tym; 
a) kwota netto, tj. bez podatku (VAT) wynosi ………… zł,
b) kwota podatku VAT wynosi …………… zł,

2. Kwota ustalona w ust.  1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty należytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie ryczałtem z dołu w wysokości 1/24 wynagrodzenia brutto określonego w
ust.1  za  każdy  kolejny  miesiąc  kalendarzowy  obowiązującej  umowy.  Faktura  za  dany  miesiąc
kalendarzowy będzie wystawiana przez wykonawcę do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za
który jest należna.

4. Zapłata  należności,  o  której  mowa  w  ust.  3,  dokonywana  będzie  w  formie  polecenia  przelewu  na
rachunek wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury
VAT.
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5. W przypadku wystawienia dokumentu korygującego termin zapłaty, o którym mowa w ust 4, będzie
liczony od daty wpływu ostatniego dokumentu korygującego.

6. Termin  płatności  uważa  się  za  zachowany,  jeżeli  obciążenie  rachunku  bankowego  Zamawiającego
nastąpi nie później niż w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 4.

7. Faktury,  na  których  będzie  figurował  rachunek  bankowy spoza  „Białej  listy”,będą  traktowane,  jako
faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku,
gdy  pomiędzy  wystawieniem  faktury,  a  terminem  płatności  Wykonawca  dokona  zmiany  rachunku
bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona On stosownej korekty, taka faktura również
będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych
przypadków  nie  stanowi  opóźnienia  uprawniającego  Wykonawcę  do  odsetek  za  opóźnienie  lub
jakichkolwiek innych roszczeń wobec Zamawiającego.

8. Jeżeli  w  momencie  zapłaty  przez  Zamawiającego  numer  rachunku  bankowego  wskazany  przez
Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  w  fakturze  nie  jest  numerem  rachunku
bankowego  Wykonawcy  wskazanym  w  białej  liście  podatników  VAT,  Zamawiający  wstrzyma  się
z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub
opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT
i tzw. "Białej liście" podatników VAT, będą zgodne.

9. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towaru i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej umowy zlecenia ustalonego
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d)  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych planów kapitałowych,  o  których mowa
w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
-  jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których mowa
w ust. 11 i 13.

10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany:
a)  określonej  w  ust.  9  lit.  a,  wysokość  wynagrodzenia  netto  należnego  Wykonawcy,  zostanie
powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej stawki
podatku VAT;
b) określonej w ust. 9 lit. b, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony
maksymalnie  o  wysokość  wskaźnika  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  bądź  stawki  godzinowej
w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punkty procentowe;
c) określonej w ust. 9 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony
maksymalnie  o  10  %  wartości  zmiany  składek  z  tytułu  ubezpieczeń  społecznych  lub  ubezpieczeń
zdrowotnych.
d) określonej w ust. 9 lit. d,  składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony
maksymalnie o wysokość zmiany składek z tytułu składek na pracownicze plany kapitałowe z  tym, że
zmiany te mogą nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach obowiązywania umowy. 

11. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 9, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia 
pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym  
wniosku Wykonawca  zobowiązany jest  do  przedstawienia  wyczerpującego uzasadnienia  dla  zmiany  
wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie 
wynikać,  w jaki  sposób i  o ile zmiany określone w ust.  9 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania  
Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma  
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wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy 
z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 9, 
pod  rygorem  utraty  prawa  dochodzenia  roszczeń,  a  następnie  przeprowadzenia  negocjacji
z Zamawiającym w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 9 na koszty wykonania 
Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

12.W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 11  
Zamawiający  pisemnie  ustosunkuje  się  do  niego,  uwzględniając  go  w  całości  albo  wnosząc  swoje  
zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji 
zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 
Wykonawcy tych zastrzeżeń.

13.W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do wezwania  
Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych, wyliczeń (a w związku
z pracowniczymi planami kapitałowymi sprawozdania na kolejne trzy miesiące poprzedzającego złożenie
wniosku), w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 

14.W  przypadku  zawarcia  aneksu  zmieniającego  wynagrodzenie  należne  wykonawcy  z  uwagi  na  
okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  9,  zmiany  obowiązują  od  dnia  wejścia  w  życie  zmian
z postanowienia ust. 9.

§ 3
Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta od ………………………. roku do …………………... roku (okres 2 lat).

§ 4
Realizacja umowy

1. Przeglądy okresowe aparatury objętej umową odbywają się w terminach uzgodnionych z Zamawiają -
cym. Częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały, części podlegające wymia-
nie)wynikają z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury.

2. Przekazywanie zleceń i uzgadnianie prac serwisowych odbywa się poprzez centrum zgłoszeniowe Wy-
konawcy dostępne przez:

a) tel. : ……………………………………...
b) e-mail:  …………………………………………..

Zgłoszenia może dokonać osoba upoważniona przez Zamawiającego do reprezentowania go, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do umowy. Zamawiający powinien udostępnić aparat, którego przegląd lub interwen-
cja dotyczy, pracownikom Wykonawcy w uzgodnionym terminie. W przypadku niedopuszczenia przez
Zamawiającego pracowników serwisu Wykonawcy w uzgodnionym terminie,  Wykonawca zwolniony
jest z odpowiedzialności według § 6 ust. 1, przez czas zawinionego przez Zamawiającego niedopuszcze-
nia pracowników wykonawcy do prac serwisowych.

3. Raport serwisowy Wykonawcy jest podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy zużyty na daną
czynność, czas oczekiwania, czas podróży oraz zużyte części lub części, które powinny być zamówione
w celu usunięcia awarii. Raport serwisowy musi być każdorazowo podpisany przez osobę upoważnioną
przez Zamawiającego do reprezentowania go zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Kopia raportu ser-
wisowego pozostaje u Zamawiającego.

4. Części zamienne przechowywane przez Wykonawcę u Zamawiającego pozostają własnością Wykonaw-
cy. Zużyte lub uszkodzone części, wymienione w czasie naprawy, podlegają  zwrotowi dla Wykonawcy,
który odbiera je w siedzibie Zamawiającego na swój koszt i ryzyko

5. Wykonawca podejmuje się realizacji umowy na zasadach wyłączności. Dopuszczanie, bez zgody Wyko-
nawcy, osób trzecich do wykonywania obsługi serwisowej zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za
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jakość i niezawodność aparatury objętej umową oraz skutki materialne i prawne spowodowane przez nie,
przy czym postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

6. Wykonawca może powierzyć wykonywanie obowiązków związanych z realizacją umowy częściowo lub
całkowicie stronie trzeciej, bez zgody Zamawiającego, tylko w sytuacji określonej obowiązującymi prze-
pisami prawa. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki działania strony trzeciej.

7. Wykonawca  ma  prawo do  obciążenia  Zamawiającego  kosztami  napraw uszkodzeń  niewynikających
z  naturalnego  zużycia  elementów,  spowodowanych  przyczynami  niezależnymi  od  Wykonawcy,
np. nieprawidłową obsługą, samodzielną naprawą lub działaniem siły wyższej (pożar, powódź, zalanie,
akt agresji, akt wandalizmu, kradzież, epidemie, embarga, strajki, sabotaż, zamieszki).

8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji umowy, jeżeli jej wykonywanie stanie się
niemożliwe z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub losowych noszących znamiona
siły wyższej  np.  embargo,  pożar,  powódź,  zalanie,  akt  agresji,  akt  wandalizmu, kradzież,  przez czas
trwania przyczyny uniemożliwiającej wykonanie umowy. W przypadku zawieszenia realizacji umowy
przez Wykonawcę, kwoty wynagrodzenia przypadające za miesiące, w których nastąpiło zawieszenie
będą obniżone proporcjonalnie do okresu zawieszenia.

§ 5
Odpowiedzialność

Wykonawca z tytułu wykonywania umowy podlega odpowiedzialności cywilnej na zasadach wynikających
z Kodeksu cywilnego.

§ 6
Kary umowne

1. W przypadku przestoju aparatury objętej umową, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ponad 7
dni ponad okres naprawy/serwisu przewidziany w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiające-
mu karę umowną w wysokości 0,1% wartości rocznej obsługi serwisowej aparatu określonej w § 2 ust 1
za każdy kolejny dzień przestoju. Nie dotyczy to przestojów spowodowanych oczekiwaniem na części
zamienne lub materiały, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Nie dotyczy to prze-
stojów spowodowanych oczekiwaniem na części   zamienne lub materiały,  które  zostały  zamówione
przez Wykonawcę, a opóźnienie w dostawie leży po stronie sprzedawcy/dystrybutora podzespołów, co
zostanie potwierdzone przez Wykonawcę dokumentem zamówienia.

2. W przypadku nie podjęcia interwencji (w tym także telefonicznej) przez Wykonawcę w terminie określo-
nym w załączniku nr 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%
wartości rocznej obsługi serwisowej aparatu określonej w § 2 ust. 1 za każdy kolejny dzień niepodjęcia
interwencji.

3. W przypadku opóźnienia przekraczającego okres  14 dni,  za który to  okres  może być nałożona kara
umowna z tytułu opisanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do roz-
wiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. W przypadku rozwiązania umowy przez za-
mawiającego z tego powodu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy wskazanego w § 2 pkt 1 ni-
niejszej umowy.

4. W przepadku opóźnienia przekraczającego 7 dni kalendarzowych, zamawiający według swego wyboru
będzie nadto również uprawniony do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez osobne-
go upoważnienia sądowego.

5. Zamawiający  jest  upoważniony  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  w  przypadku,  gdy
szkoda Zamawiającego przekracza wartość kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej umowy. 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca,  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego  nie  może  w  jakiejkolwiek  formie
przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani
ustanowić zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Powyższe zastrzeżenie, do
spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę zarządu wie-
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rzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie za-
rządzania płynnością. 

2. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, będą one uznane za nie-
ważne i będzie to podstawą dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiasto-
wym z winy Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2017 r. Prawo zamówień publicznych,
b) ustawy z dnia 08 marca 2013r. kodeks cywilny,
c) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
d) ustawy z dnia 08 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo
i miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

5. Szpital  Uniwersytecki  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze  spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością, oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Załączniki:
- załącznik nr 1 do umowy – formularz techniczny, 
- załącznik nr 2 do umowy  – harmonogram wykonania przeglądów technicznych, 
- załącznik nr 3 do umowy – wykaz osób upoważnionych.
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