
 
   

 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
do zapytania ofertowego 

(nr sprawy: 2/2021) 
 
 

UMOWA 
(PROJEKT) 

 
 
zawarta w dniu .................... 2022r. w Bytomiu pomiędzy: 
 
Śląskim Ośrodkiem Onkologii „SANIVITAS” sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy pl. 
Akademickim 15,   
reprezentowanym przez Krzysztofa Pigłowskiego – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
zwanym w dalszej  części umowy Wykonawcą 
 
zwanymi dalej łącznie Stronami. 
 
Zamówienia objętego niniejszą umową udzielono na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu (znak: 2/2021) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 
ogłoszonego na stronie www Zamawiającego i skierowanego do potencjalnych Wykonawców. 

 
Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Narodowej Strategii Onkologicznej. 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest zakup mammografu cyfrowego z diagnostyczną stacją lekarską wraz z 

oprogramowaniem. Zakup całości przedmiotu postępowania obejmuje dostawę, wykonanie projektu osłon 
stałych, instalację, testy akceptacyjne oraz utylizację obecnego mammografu analogowego. 

2. Do każdego dostarczonego mammografu, wskazanego w ust. 1, Wykonawca dołączy wszystkie niezbędne do 
jego obsługi i funkcjonowania dokumenty, w tym w szczególności: 

1) instrukcja obsługi, 
2) karta gwarancyjna wraz z oświadczeniem producenta, o przejęciu zobowiązania, do ew. wymian części 

zamiennych w ramach gwarancji, na wypadek niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań 
gwarancyjnych.,  

3) oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami,  
4) wszystkie płyty z oprogramowaniem i sterownikami dodawanymi do sprzętu (jeśli dotyczy).                          

3.  Dostawa i instalacja, o których mowa w ust. 1, zostanie zrealizowana w Zabrzu, ul. św. Barbary 1. 
4.   Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.  
5.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest  nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, 

nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
6.  Wykonawca oświadcza, że dostarczany mammograf posiada wszystkie wymagane certyfikaty i deklaracje 

zgodności CE oraz że wszystkie dostarczone elementy przedmiotu zamówienia są  fabrycznie nowe (rok 
produkcji mammografu 2022) i zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.  

7.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą 
Wykonawcy oraz przepisami, w tym regulującymi bezpieczeństwo użytkowników i higieniczno- sanitarnymi. 
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności potrzebne do przekazania urządzenia do 
eksploatacji. 

 
§ 2 

DOSTAWA I INSTALACJA 
 

1. Dostawa mammografu, o którym mowa w § 1, nastąpi w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia 
umowy, natomiast  wykonanie projektu osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne oraz utylizacja obecnego 



 
   

 

mammografu analogowego nastąpi w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy (w godzinach 
8.00-17.00 – w dni robocze od poniedziałku do piątku). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym 
wyprzedzeniem  -  o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy. 

3. Koszt dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Krzysztof Pigłowski, 

e-mail: Krzysztof.Piglowski@galeriazdrowia24.pl 

5. Osobą/osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym (zarówno w 

trakcie trwania umowy jak i w okresie gwarancji) jest/są: ………………………………………………… 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mammograf Zamawiającemu, zgodnie z terminem określonym w § 2 

ust. 1 umowy i złożonej ofercie, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Zabrzu, ul. św. Barbary 1. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za mammograf, w tym ryzyko utraty, uszkodzenia 

mammografu do czasu potwierdzenia należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego.  

8. Własność urządzenia medycznego wskazanego w § 1 przechodzi na Zamawiającego  z chwilą  podpisania 

przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4.   

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mammograf lub jego składowanie w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy do miejsca odbioru na własny 

koszt i ryzyko.   

11. Wykonawca po montażu i instalacji mammografu w siedzibie Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz 

wykona wymagane testy: akceptacyjne i specjalistyczne bezpośrednio po zainstalowaniu aparatu. 

12.  Wykonawca sprawdzi działanie wszystkich funkcji i elementów mammografu.  

13.  Dostarczenie prawidłowych testów akceptacyjnych stanowi podstawę przekazania aparatu do użytkowania i 

szkolenia personelu. 

14. Wykonawca zainstaluje dostarczoną diagnostyczną stację lekarską z oprogramowaniem w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, tj. Zabrze, ul. św. Barbary 1. 

15.  Wykonawca będzie współpracować z dostawcą istniejącego systemu archiwizacji, dystrybucji i prezentacji 

obrazów w celu zapewnienia sprawnej integracji przedmiotu zamówienia z tymże systemem. 

16.  Instalację uważa się za zakończoną w chwili, gdy przedmiot zamówienia jest w pełni gotowy do używania, co 

obydwie strony potwierdzą podpisaniem protokołu instalacji i uruchomienia mammografu, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 i 3 do umowy. 

17.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji elektronicznej wymaganą do bezpiecznego 

użytkowania, w tym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim i dokumentację techniczną.  

18.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informacje na temat: wymaganej lub zalecanej przez producenta 

okresowej obsługi technicznej urządzenia (zakres i częstotliwość), zestawienie materiałów eksploatacyjnych i 

szybkozużywających oraz listę autoryzowanych serwisów lub upoważnionych podmiotów.  

19.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania 

serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, z 

równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę 

oprogramowania. 

 
§ 3 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zawartej umowie o 
podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty zawarcia takiej umowy.  
 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, będzie miało formę pisemną i zawierało będzie, w szczególności, 

pełną nazwę podwykonawcy, jego adres, NIP, REGON oraz zakres powierzonych mu do wykonania czynności. 
 
3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechanie działań podwykonawców jak za swoje własne. 
 
4. Zamawiający zastrzega, że podwykonawcy, którym Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy w 

zakresie wymagającym posiadania stosownych uprawnień, muszą posiadać uprawnienia do wykonywania 
przedmiotu umowy wymagane odpowiednimi przepisami prawa. 

 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy. 



 
   

 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
 
wartość netto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 
cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

 
w tym: 
 
za 1 sztukę mammografu cyfrowego z  diagnostyczną stacją lekarską wraz z oprogramowaniem 
(opisanego w Zał. nr 1 do zapytania ofertowego): 
wartość netto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
podatek VAT …….. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 
cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
 
za dostawę, wykonanie projektu osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne oraz utylizację 
obecnego mammografu analogowego 
 
wartość netto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 
cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 umowy, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 

……………….. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe skalkulowanie wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

 
3. Kwota określona w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 

(w tym również koszty dojazdu, rozładunku i rozmieszczenia i inne). Wynagrodzenie to będzie płatne w dwóch 

transzach, na podstawie faktur wystawionych odpowiednio dla sprzętu i jego instalacji, zgodnie z wartościami 
wskazanymi w ust. 1. 

 
4. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie dwóch odrębnych faktur. Każdorazowo 

wynagrodzenie  będzie płatne w terminie  30 dni, od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT 

do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego i 

Protokołu uruchomienia i instalacji przez Zamawiającego i Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
5. Dane do faktury: 
 

………….. 
 
6. Odbiór końcowy całego zadania ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego działania. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu w formie pisemnej, a także wraz ze zgłoszeniem do odbioru przekaże Zamawiającemu całość 

wymaganej prawem dokumentacji w tym certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi etc. 

 

7. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do umowy (potwierdzenie odbioru urządzenia) oraz Załącznik 

nr 3 (potwierdzenie instalacji i uruchomienia). 

 

8. Protokoły podpisane przez obie strony stanowią podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę. 

 

§ 5  
SZKOLENIE 

 



 
   

 

1. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia program szkolenia personelu 

medycznego i technicznego. Instruktaż powinien obejmować m.in.: wszystkie zaoferowane funkcje urządzenia. 

Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. Instruktaż w zakresie obsługi 

urządzenia będzie obejmował m.in.: szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy z urządzeniem wytwarzającym 

promieniowanie jonizujące, stosowanie i dobór aplikacji klinicznych, wykonywanie testów jakości obrazowania, 

obsługi stacji opisowej i oprogramowania diagnostycznego.  

2. Szkolenia winny być kompleksowe i obejmować wszelkie zagadnienia, które są niezbędne do prawidłowej 

eksploatacji i konserwacji oraz oprogramowania mammografu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

uczestnikom szkolenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem szkolenia. 

3. Wykonawca zapewnia, że szkolenie będzie przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz 

przygotowanie merytoryczne do przeprowadzania szkolenia w zakresie obsługi mammografu. 

4. Strony potwierdzają, iż szkolenia mogą być prowadzone w terminach uzgodnionych z użytkownikami, celem 

dostosowania się Wykonawcy do możliwości czasowych personelu Zamawiającego, w razie potrzeby także po 

wykonaniu niniejszej umowy. W związku z tym szkolenia nie warunkują podpisania żadnego z przewidzianych 

umową protokołów i możliwości wystawienia faktury.  

 

 

§ 6 

 GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej 60 miesięcy, a w przypadku stacji lekarskiej 

24 miesiące,  od dnia przekazania sprzętu do użytkowania, potwierdzonego protokołem instalacji i uruchomienia. 

Okres rękojmi wynosi: 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy i przysługuje niezależnie od gwarancji. 

2. Warunki gwarancji dla przedmiotu umowy:  

a) Wykonawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji.  

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

gwarancyjnej. 

c) Wykonawca bez żadnych dodatkowych opłat wykona przeglądy okresowe przewidziane przez producenta 

w okresie gwarancji (w ilości zgodnej z zaleceniami producenta). 

d) Po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu urządzenia, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowe, takie same lub odpowiednio równoważne (z 

wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

3. Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad przedmiotu umowy w całości lub jego zasadniczej części.  

4. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia, oświadczenie 

producenta o przejęciu zobowiązania do ew. wymian części zamiennych w ramach gwarancji, na wypadek 

niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych. 

5. Serwis będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach w swoich godzinach pracy pod nr tel. 

…………………. lub za pośrednictwem faxu pod nr ………………….. lub pod adresem e-mail ……………...  

7. Zmiana numerów telefonu bądź faksów oraz adresów e-mail dla realizacji niniejszej umowy będzie skuteczna 

jedynie po wcześniejszym powiadomieniu drugiej strony. 

8. Wykonawca zobowiązuje się podjąć zdalne działania serwisowe lub stawić w siedzibie użytkownika niezwłocznie 

po zgłoszeniu wady, nie później niż w ciągu 48 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia 

(„Dzień Reakcji”). Zgłoszenie zostanie wysłane faxem lub e-mailem. 

9. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od Dnia Reakcji. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z umowy. 

11. Po zakończeniu umowy na serwis pogwarancyjny w przypadku, gdy Wykonawca będzie jedynym  uprawnionym 

do świadczenia serwisu pogwarancyjnego  zobowiązuje  się on do zawarcia umowy Zamawiającym  na 

warunkach  nie odbiegających od rynkowych. 

12. Wymiana podzespołu na nowy powoduje uzyskanie gwarancji na ten podzespół min. 12 miesięcy jeśli zdarzenie 

nastąpiło w ostatnim roku gwarancji.  

13. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji nie dopełni obowiązku usunięcia wad w 

drodze naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia 

usunięcia wad w drodze naprawy podmiotowi upoważnionemu przez producenta dostarczonego urządzenia 

bez upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia 

przysługujące mu na podstawie prawa i umowy, w tym uprawnienie do naliczania kar umownych. Zamawiający 



 
   

 

obciąży wykonawcę kosztami naprawy wraz z ustawowymi odsetkami od daty ich poniesienia.  

14. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu instalacji i uruchomienia, o którym 
mowa w § 4 umowy. 

15. Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyklucza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielanych przez producenta. 

 
 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary 
umowne: 
1) za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości całości 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony 
od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy; 

2) za zwłokę w terminie usunięcia zgłoszonej wady przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% 
wartości całości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki liczony od upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 5 umowy; 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego  
w § 4 ust. 1 umowy. 
 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką każda ze stron może dochodzić, nie może być większa niż 
20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
 

3. Jeżeli w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy nastąpi odpowiednio utrata całości albo części 
dofinansowania przyznanego Zamawiającemu na realizację zamówienia objętego umową to Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconego dofinansowania albo odpowiednio jej części, oprócz 
kar umownych zastrzeżonych powyżej.  

 
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.  
 
5. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienie w 

transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki. 

6. Wykonawca i Zamawiający  zobowiązują się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania od odpowiednio  Zamawiającego i Wykonawcy.  

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1.  Zamawiający  jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 

a) sprzedany przez Wykonawcę mammograf nie posiada wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgód właściwych 

organów, co powoduje, że nie może być używany, 

b) mammograf posiada wadę uniemożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie i wada ta nie może zostać 

usunięta, 

c) jeżeli w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może utracić odpowiednio 

całość albo część dofinansowania przyznanego Zamawiającemu na realizację zamówienia objętego 

umową. 

2.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 

Zamawiającemu wynagrodzenia wpłaconego z tytułu niniejszej Umowy. Wykonawcy nie należy się żadne 

wynagrodzenie w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust 1 powyżej.  

3.  Pisemne oświadczenie o odstąpieniu Zamawiającego przesyła Wykonawcy wskazując w nim podstawę 

odstąpienia od Umowy oraz uzasadniające je okoliczności faktyczne. 

4.  Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt a) i b) wymaga uprzedniego pisemnego (lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia określonego 

w wezwaniu naruszenia umowy (w terminie nie przekraczającym 14 dni) z zagrożeniem odstąpienia od umowy 

w przypadku bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu wskazanego w wezwaniu na usunięcie 

naruszenia.  W przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt c), a w szczególności w przypadku opóźnienia w 



 
   

 

dostawie mammografu do siedziby Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy bez wcześniejszego pisemnego wezwania, tj. kolejnego dnia po upływie terminu realizacji. 

 

 
§ 9 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy.  
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym pod rygorem 

nieważności i dopuszczalne są w następujących przypadkach: 
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów 
prawa; 

2) zwłoki w realizacji umowy - w zakresie zmian terminów realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna 
dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy; powyższa zmiana nie 
wyłącza możliwości naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 umowy; 

3) w sytuacji ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego sprzętu lub oprogramowania 
Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego 
produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w zapytaniu 
ofertowym dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku 
z ujawnieniem wad; 

4) w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając   z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

5) w przypadkach zmian uznanych za  nieistotne, w szczególności: 
a) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych; 
b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy; 
c) zmiany personalne oraz osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy; 
d) zmiany obowiązujących przepisów prawa; 
e) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy. 

 
§ 10 

 
Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać w drodze 
negocjacji, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

 
§ 12 

 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 13 

 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Zapytanie ofertowe dotyczące w/w przedmiotu umowy wraz z załącznikami 
2) oferta Wykonawcy; 

2. Oryginały dokumentów określonych w ust. 1 pkt 1, 2 znajdują się do wglądu u Zamawiającego (Wykonawca 
jest w posiadaniu ich kserokopii). 

3. Załączniki do umowy: 
1) opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 1) 
2) wzór protokołu odbioru (Załącznik 2 I 3) 

 
ZAMAWIAJĄCY                               WYKONAWCA 
 
 
 
 

 



 
   

 

 
 

Załącznik Nr 1  
do umowy  

nr .......................... z dnia …………. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2   
do umowy  

nr .......................... z dnia …………. 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 
1. Data dostawy.................................... 
2. Lokalizacja dostawy .............................................................. 
3. Specyfikacja sprzętowa: 

 

Nazwa sprzętu Okres gwarancji Uwagi 

 
 
 
 
………………………………………………… 

    

Producent: 

Model urządzenia: 

Typ urządzenia: 

Nr seryjny: 

 
………………………………………………… 

    

Producent: 

Model urządzenia: 

Typ urządzenia: 

Nr seryjny: 

 
………………………………………………… 

    

Producent: 

Model urządzenia: 

Typ urządzenia: 

Nr seryjny: 
 

 
4. Stwierdza się, że dostarczony sprzęt, stanowiący przedmiot odbioru zgodnie z umową nr ………………….. z dnia 

………….., są zgodne/niezgodne* z zamówieniem. 
 
5. Do sprzętu komputerowego zostały załączone następujące dokumenty (wymagane zapisami §1 ust. 2 umowy): 

1) ……………………………… 
2) ……………………………… 

 
6. Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do dostarczonego przedmiotu zamówienia: 
………………………………………………………………………………………..….………………………… 

7. Strony ustalają się termin na ich usunięcie: ....................................................................................... 

8. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i na jej podstawie zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia za realizację zamówienia w części dotyczącej dostawy mammografu zgodnie z umową w kwocie 

brutto: ……………………………………………………  

 



 
   

 

        ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

Załącznik Nr 3   
do umowy  

         nr .......................... z dnia …………. 
 

 
 

WZÓR PROTOKOŁU INSTALACJI I URUCHOMIENIA 
 
 

……………………………. 
Data 

 
 
 

Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie instalacji i uruchomienia mammografu: 
……………………………………..……….………………. (typ/model/producent), stanowiącego przedmiot umowy nr 
…………………………………………………………………… 
 
Niniejszym strony potwierdzają, że instalacja i uruchomienie ww. sprzętu nastąpiło zgodnie z warunkami 
określonych w umowie nr ………………………………… 
 
 

 
 
 

.......................................                                ................................... 
     Wykonawca       Zamawiający 

 


