Załącznik nr 4 – wzór umowy
UMOWA
zawarta w dniu ………………, w Słupsku pomiędzy:
Salus Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Zielonej 8 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS 0000152747, posiadającą numer NIP 839-27-53-401, reprezentowaną przez: Tomasza Kuźmińskiego Wiceprezesa Zarządu, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanych dalej łącznie Stronami, a z osobna Stroną.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia
publicznego udzielonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr ……………….., zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) – dalej zwanej Pzp, zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Dane w niniejszej umowie są zgodne z danymi zawartymi w ofercie przetargowej Wykonawcy do
przeprowadzonego postępowania nr ………………….. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dalej
zwana SWZ, oraz Oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów –mammografy” na lata 2021-2022.
§2
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje …....................................................................... dalej zwany sprzętem,
co jest zgodne ze złożoną ofertą do postępowania, o którym mowa w§1 ust. 1 powyżej. Szczegółowa
specyfikacja sprzętu i ceny określa załącznik nr 2 (formularz przedmiotu zamówienia stanowiący integralną
część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w
Polsce, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
186 z późn. zm.). Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu
sprzętu niespełniającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach lub normach ponosi
Wykonawca.
3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych oraz prawnych.
§3
1. Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu określonego w ust. 1, jak i jego podłączenie do systemu
Zmawiającego, nastąpi zgodnie z dokumentacją, ofertą, wymaganiami SWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami w terminie od daty udzielenia zamówienia (zawarcia
umowy) do dnia 07.09.2021r.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego przy ul. Zielonej 8 w Słupsku w czasie pracy
placówki Zamawiającego, tj. w dni robocze w godzinach 7:30-15:00, przy czym Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o planowanym terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia sprzętu.
3. Dostawa sprzętu dokonana zostanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy użyciu środków transportu
zapewnionych przez Wykonawcę.

4. Odbiór, instalacja, uruchomienie i podłączeni e sprzętu do systemu Zamawiającego nastąpi w obecności
upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz zostaną potwierdzone w pisemnym protokole zdawczo odbiorczym, stwierdzającym brak jakichkolwiek wad. Niewskazanie przez pracownika Zamawiającego w
protokole zdawczo odbiorczym jakichkolwiek wad, braków czy usterek nie pozbawia Zamawiającego prawa
do podnoszenia roszczeń z tego tytułu w późniejszym terminie.
5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Zamawiającego wad w dostarczonym sprzęcie przed lub w
czasie jego instalacji, uruchomienia i podłączenia, Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej
wymiany na wolny od wad.
6. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w języku polskim, w tym instrukcję
obsługi, karty gwarancyjne, paszporty techniczne oraz wszelkie inne dokumenty wskazane w dokumentacji
z postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, w szczególności SWZ.
7. Wykonawca dokona przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego sprzęt, potwierdzonego
odpowiednimi certyfikatami.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez
niego przedmiotu umowy, w tym umożliwiono mu dokonanie wizji lokalnej miejsca instalacji
przedmiotowego sprzętu i nie wnosi zastrzeżeń co do warunków wykonania i rozliczenia umowy, a
Zamawiający nie jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.
§4
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy określony w ust. 1 na okres 24 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w § 3 ust. 4, po dostarczeniu, instalacji, uruchomieniu i podłączeniu sprzętu przez Wykonawcę.
3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu z powodu awarii istotnego elementu lub
podzespołu, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do dnia usunięcia awarii, wskazanego w
protokole odbiorczym sprzętu lub raporcie serwisowym, podpisanym przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów bądź
podzespołów sprzętu, jak również koszty obowiązkowych przeglądów, ponosi w pełni Wykonawca.
§5
1. Za dostarczenie sprzętu Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w kwocie: ............................................ zł brutto
(słownie: ............................................................................................................................................................................................................).
2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej
umowy, w szczególności należne podatki, koszty transportu sprzętu do siedziby Zmawiającego, jego
instalacji, uruchomienia i podłączenia, przeszkolenia personelu Zamawiającego.
3. Zapłata należności za sprzęt będący przedmiotem umowy, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przelewem na konto …............................................................................................ w terminie do 30 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury. Podstawą do wystawiania miesięcznych faktur VAT
jest podpisany protokół, o którym mowa w § 3 ust. 4.
4. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktura winna być wystawiona w języku polskim, sygnowana numerem umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych
innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy.
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach:
a) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% umowy ceny brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej
jednak niż 2,5% ceny brutto,
b) w przypadku gdy zwłoka w dostarczeniu sprzętu będzie trwać ponad 5 dni, Zamawiający może odstąpić
od umowy, bez obowiązku udzielania terminu dodatkowego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto,
c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od
następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad,

d) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zawinionych, w
szczególności wskazanych w § 7 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% ceny brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy po wystawieniu
noty obciążeniowej.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% ceny brutto.
4. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a
także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej,
Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów
Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad sprzętu,
nie dostarczy towaru wolnego od wad lub nie wymieni wadliwego sprzętu bądź jego elementu lub podzespołu
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia awarii sprzętu. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może
wykonać w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w przypadkach i trybie określonym w art. 456
Pzp i w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
§8
1. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
a) obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, prz y czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto
pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp oraz w następujących
przypadkach i zakresie:
a) szczególnych okoliczności, takich jak zaprzestanie lub wstrzymanie wytwarzania wyrobów objętych
umową, wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony ; w
powyższych przypadkach Strony mogą dopuścić dostarczenie odpowiednik ów o parametrach nie gorszych
od wyrobów objętych umową; cena dostarczonego odpowiednika nie może być wyższa od ceny wyrobu
zastąpionego;
b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższych
parametrach i jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod
warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego;
f) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;
g) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
§9
Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją niniejszej umowy:
a) ze strony Zamawiającego: ……………………….., tel. ……………………….., email: …………………………………...…..,
b) ze strony Wykonawcy: ……………………………., tel. ……………………….., email: …………………..…………………..
§ 10
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), Zamawiający informuje,
że:
a) administratorem danych osobowych Wykonawcy, rozumianych w szczególności jako dane osobowe osób
go reprezentujących i wskazanych w komparycji niniejszej umowy, jest Salus Sp. z o.o., ul. Zielona 8, 76200 Słupsk
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się kontaktować w
sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej : iod@salus.com.pl

c) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług
na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp
e) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
f) Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
a) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
b) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
c) podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
d) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Wykonawcy.
§ 11
1. Sprawy sporne wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w formie
polubownej. W przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający
…………………………………

Wykonawca
…………………………………

