
UMOWA Nr …………………………………….…… 
 
zawarta w dniu …………………. w Warszawie pomiędzy: 
 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 
1a, 02-097 Warszawa,  wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073036, NIP 522-00-02-529, REGON 
000288975, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………..………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
 
a  
 
……………………………….……, z siedzibą przy ulicy …………………………………., ..-… ………………………… 
posiadającą REGON: …………...…………… oraz NIP: ………………………..….,  wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………..……….,  ….. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………….…………,  
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”,  
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na corocznym 
wykonywaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych, których wykaz stanowi 
Załącznik nr 1, będących na wyposażeniu Zamawiającego, zgodnie z ofertą z dnia 
........................ r., która stanowi integralną część umowy.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………. do dnia ……………..r.  
 

§2 
Realizacja Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminach podanych w harmonogramie 
testów, który zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od podpisania umowy, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 884) oraz zaleceniami producenta urządzeń. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wyników testów w formie sprawozdania w 
wersji papierowej i elektronicznej w ciągu 7  10 dni od daty ich wykonania. 



3. Wykonanie każdej części przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie odrębnego 
zlecenia, przesłanego przez Zamawiającego na minimum 30 dni przed terminem kolejnego 
wykonania testów. 

4. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy: 
Zamawiający DSK: 
Zamawiający CSK: 
Zamawiający SKDJ: 
 
Wykonawca: 
 

5. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony 
Umowy w następujących przypadkach: 
1) wycofania z użytku objętych urządzeń, 
2) zmiany ustawowej stawi VAT, 
3) wymiany urządzeń w trakcie trwania umowy – zmiana Załącznika nr 1 bez zmiany ilości 

urządzeń w grupach cenowych. 
6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada doświadczenie w realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy,  
2) dysponuje wykwalifikowanym personelem niezbędnym do należytego wykonania 

Umowy, 
3) osoby delegowane do wykonania czynności serwisowych posiadają kwalifikacje  

i doświadczenie w zakresie wykonywania testów specjalistycznych modeli urządzeń 
będących przedmiotem Umowy.      

7. Wykonanie usługi zostanie udokumentowane odpowiednim wpisem w paszporcie 
technicznym urządzenia.   
 

§3 
Wynagrodzenie 

1. Maksymalna wartość Umowy wynosi, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 2, łączną 
kwotę ……..……………… złotych brutto, (słownie: …………………………………………….…………………….), 
w tym podatek VAT, według stawki ….. % w kwocie ………………..……… zł.  

2. Należność za każdą wykonaną część przedmiotu Umowy płatna będzie każdorazowo w 
terminie 60 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego 
otrzymania wersji papierowej i elektronicznej wyników testów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia maksymalnej wartości umowy o 20%, w 
przypadku rozpoczęcia eksploatacji nowo zainstalowanych urządzeń, przy jednoczesnym 
zachowaniu wynagrodzenia jednostkowego zgodnego z ofertą stanowiącą Załącznik nr 2, ze 
względu na dany rodzaj urządzeń. 

5. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność 
naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona 
zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
wystawienia faktury korygującej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze postanowienia o treści: 
„Zgodnie z zawartą Umową, przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody dłużnika”. 

 



§4 
Kary Umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 0,2 % ustalonej całkowitej wartości Umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

Umowy; łącznie maksymalnie do 100% wartości brutto Umowy. 
2) 10 % ustalonej całkowitej wartości Umowy brutto, w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w związku z nieprawidłową realizacją 
Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia 
wykonania testów specjalistycznych w trybie pilnym, innemu, uprawnionemu podmiotowi 
na koszt Wykonawcy.  

4. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia 
umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał w podanym terminie testów 
specjalistycznych. Z tytułu niewykorzystanej maksymalnej kwoty Umowy Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 
 

§5 
Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie nie wywiązania się z niniejszego 
zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości 
wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności 
czynności przeniesienia wierzytelności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w 
rozumieniu art. 9211-9215 Kodeksu Cywilnego w całości lub w części, należnego na 
podstawie niniejszej umowy. W razie nie wywiązania się z niniejszego zobowiązania, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego 
świadczenia 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za 
długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 
Kodeksu Cywilnego. W razie nie wywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel 
spełnił wobec Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania jakiegokolwiek pełnomocnictwa ani 
upoważnienia do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją 
niniejszej umowy, na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa 
procesowego dla radcy prawnego lub adwokata. W razie nie wywiązania się z niniejszego 
zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości 
wierzytelności, do dochodzenia której Wykonawca udzielił pełnomocnictwa / 
upoważnienia. 

 
 

§6 
Odpowiedzialność cywilna 



Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej w 
wysokości minimum równej wartości niniejszego zamówienia, tj. ……………………….… tys. zł. 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres trwania 
Umowy na warunkach nie pogorszonych.  
 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych  niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w 
tym szczególności przepisy ustawy – Kodeks cywilny.  

3. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi 
dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo w zakresie, w 
jakim umowa jest w stanie to określić.  

4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w 
drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
Załączniki: 

1. Wykaz urządzeń 
2. Oferta Wykonawcy 

 
 
WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 


