
Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Umowa nr ………… .  

W dniu ……………….. 2022 r. w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy: 

Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sokratesa Starynkiewicza 1/3; 02-015 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000473114,  

NIP: 701-038-92-79, Regon: 146726100, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

którą reprezentują:  

 a  

(firma podmiotu. wraz ze wskazaniem jej formy prawnej) z siedzibą w .................... przy ul. ..................., 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ........., Wydział ...... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ..........., NIP: ......................, REGON: ..........................., reprezentowana przez:  

1…………………………………………………………. 

2…………………………………………………………. 

uprawnionego/uprawnionych do reprezentacji jednoosobowej/łącznej zgodnie z aktualną informacją 

z rejestru  przedsiębiorców KRS ze strony www.ms.gov.pl  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania (UCZKIN/ ZP-07/10/2022/TP) o udzielenie 

zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych - (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. Nr 1212 z późniejszymi zmianami), o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Zgodnie z ofertą Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa  4 szt. wysokiej klasy Aparatu USG  

na Oddział Neonatologii i Oddział  Patologii Ciąży wraz z osprzętem i wyposażeniem, którego 

szczegółowe dane i specyfikacja techniczna jest zawarta w Załączniku nr 1 do umowy stanowiącym 

jej integralną część o nazwie: „Opis przedmiotu zamówienia”.   

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt określony w § 1 ust 1 Umowy wraz z wymaganym 

osprzętem i wyposażeniem do siedziby Zamawiającego przy pl. Starynkiewicza 1/3 w Warszawie, 

na swój koszt najpóźniej do dnia 01.12.2022 roku.  

3. Wykonawca o planowanym terminie dostawy sprzętu zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego co najmniej na dwa dni robocze przed tym terminem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zamontować, zainstalować i uruchomić sprzęt o którym mowa w § 1 

ust 1 Umowy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wskaże inne 

miejsce o ile zostanie stwierdzone, iż zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami technicznymi 

pierwotnie wskazane miejsce jest niewłaściwe. 

5. Wykonawca zapewni i przeprowadzi przeszkolenie/instruktaż stanowiskowy personelu 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczanego sprzętu wraz z 

wydaniem certyfikatu potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia.. 

6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zainstalowanego sprzętu przez okres ..… miesięcy od 

http://www.ms.gov.pl/


daty podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo - odbiorczego, potwierdzającego 

prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem należytej 

staranności i oświadcza, że: 

a) posiada niezbędne umiejętności, doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy 

gwarantujące należyte wykonanie Umowy; 

b) wykona Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej najlepszej wiedzy i 

umiejętności, 

c) ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych przez niego w 

realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy zaangażowani w 

realizację Umowy, będą posiadać umiejętności   i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności 

powierzanych tym osobom. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć i oddelegować do współpracy z Zamawiającym 

pracowników posiadających odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywać przedmiot niniejszej umowy w sposób wadliwy 

bądź sprzeczny z umową, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na zmianę sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy.  

 

§3 

1. Strony wskazują, że dla celów realizacji niniejszej umowy, za skuteczny sposób doręczenia między 

nimi korespondencji, w tym powiadomień, składania oświadczeń czy zgłoszeń uznają przesłanie drugiej 

stronie w/w dokumentów pocztą, dla Zamawiającego za potwierdzeniem nadania a dla Wykonawcy za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

2. Strony wskazują osoby uprawnione do kontaktów:  

a) ze strony Zamawiającego: ………………………………………..…………………… 

b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie 2 punkt 1 i 2 nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczna 

z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

 

§4 

1. Po zakończeniu wykonywania prac montażowo-instalacyjnych, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego. 

2. Zamawiający po przeprowadzonym szkoleniu dokona czynności odbioru końcowego.   

3. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekaże oryginały licencji oprogramowania oraz inne 

wymagane dokumenty potwierdzające dane techniczne urządzenia  i wyposażenia. 

4. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru – podpisany przez obie strony. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone 

wady Zamawiającemu przysługują następując uprawnienia: 

1)  jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich 

usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 7; 

2)   jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to: 



a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, 

b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwej części przedmiotu umowy, 

3)  w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym  terminie, lub kiedy wady 

uniemożliwiają użytkowanie urządzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 

umowy i zlecenia wszelkich niezbędnych czynności do usprawnienia wadliwego urządzenia 

bądź jego elementu innemu wykonawcy na koszt oraz odpowiedzialność  Wykonawcy, z 

zachowaniem prawa naliczenia kar umownych zgodnie z §7 niniejszej umowy. 

4) w przypadku zlecenia wykonania czynności innemu podmiotowi, o czym mowa w punkcie 3  

ustępu 4 powyżej, Zamawiający będzie mógł dokonać potrącenia świadczenia zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy  z wynagrodzeniem za wykonanie czynności podmiotu, któremu 

zostały one zlecone.   

 

§5 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto o łącznej wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………) i płatne będzie 

przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze w terminie … dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu  faktury. 

2. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktur VAT po podpisaniu protokołu odbioru. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, uważa  się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, 

której termin będzie liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego 

protokołem odbioru końcowego. Oświadczenie gwarancyjne (dokument gwarancji) zostanie 

przekazane Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że przekazany Zamawiającemu dokument gwarancyjny nie może 

zawierać oświadczenia gwarancyjnego mniej korzystnego od postanowień niniejszej umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji  zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następując 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy minimum 

dwudniowy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy 

wolnego od wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z §7 oraz zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. 

2)   jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to: 

a) Zamawiający może żądać ponownego  dostarczenia Aparatu USG. 

b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwego Aparatu USG,  

c) Zamawiający może rozwiązać umowę zgodnie z §8 niniejszej umowy. 

4. Dwie naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu lub elementu kwalifikują cały sprzęt do 

wymiany na nowy - równoważny o parametrach nie gorszych niż pierwotnie zakupiony. 

5. Udzielenie gwarancji na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym nie wyklucza 

dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi   

 

 

§7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć 



Wykonawcy kary umowne: 

• za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad w urządzeniu, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

upływie terminu umownego wykonania prac określonych w § 2  lub po upływie terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad: 

• za zwłokę do 7 dni kalendarzowych – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

• za każdy następny dzień zwłoki ponad 7 dni kalendarzowych – w wysokości 2% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 5 ust 1  .  

• za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

2. Z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, kara ta nie łączy się przewidzianymi w 

umowie. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Za 

niedotrzymanie terminu płatności faktur Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki w ustawowej 

wysokości. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy wartość szkody przeniesie wartość zastrzeżonej 

kary umownej, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

• wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  Odstąpienie od umowy w 

tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od  daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za 

prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

• Wykonawca nie przystąpił do realizacji lub zaniechał realizacji tj. w sposób nieprzerwany nie 

realizuje umowy przez okres 7 dni, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego 

terminu wykonania Umowy. 

2. Poza przypadkami określonymi w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: 

• pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca 

uporczywie nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami lub  w   rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne, 

• zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy następuje   z 

chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy lub jej 

rozwiązania. 

 

§9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności przez czas nieoznaczony 

wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego  w związku z realizacją niniejszej umowy 

i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów niż 

realizacja niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, chyba że przepisy obowiązującego prawa 



odmiennie regulują te kwestie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy: 

− Nie będzie zapoznawał się z żadnymi dokumentami, zawartością dysków twardych oraz innymi 

nośnikami informacji nie związanymi z realizacją niniejszej umowy, ani nie potrzebnymi do jej 

realizacji. 

− Nie będzie udostępniał, rozpowszechniał i przekazywał w jakiejkolwiek formie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 ze zm.), w 

szczególności wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, 

technologicznych, organizacyjnych, handlowych                             i finansowych Zamawiającego 

przekazanych Wykonawcy w jakiejkolwiek formie i oznaczonych jako poufne. 

− Nie będzie wykorzystywał informacji poufnych Zamawiającego dla celów innych niż 

wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy.  

− Podejmie wszelkie uzasadnione środki celem zachowania poufności informacji uzyskanych od 

Zamawiającego  

− Nie będzie ujawniał osobom trzecim danych otrzymanych od Zamawiającego objętych nakazem 

poufności, chyba, że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek ich ujawnienia osobie trzeciej. 

Za osobę trzecią uważa się osoby nie wykonujące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji i dokumentów powszechnie dostępnych 

lub uzyskanych w sposób zgodny z prawem od osoby trzeciej, jak również informacji, które 

Wykonawca musi podać do wiadomości publicznej lub ujawnić osobie trzeciej w związku z 

przepisami prawa. 

 

§10 

Wykonawca zapewnia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub 
jego realizacji. 

(dodatkowa Klauzula stosowana w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym 
przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność gospodarczą) * 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO", Zamawiający 
informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i 
Noworodka WUM Sp. z .o.o. , tel.: 22 583 03 02 e-mail: biuro@uczkin.pl; 

2) inspektorem ochrony danych w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z 
o.o. ul. Sokratesa Starynkiewicza 1/3; 02-015 Warszawa, jest Pan Piotr Rajski, e-mail: iod@uczkin.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy produktów leczniczych, 
dietetycznych środków spożywczych oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego”, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 



4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

• 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 ;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

§11 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 

3. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z Umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony maja obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego ich 

dotyczących, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 

egzemplarz dla  Zamawiającego. 

 

           
                 ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    WYKONAWCA 

 

           ...............................                                                                                              ................................ 

 
Załączniki 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy. 
3. Protokół zdawczo - odbiorczy.  



Załącznik nr 3 do umowy nr ................................ 

 

     

PROTOKÓŁ  

ZDAWCZO – ODBIORCZY  

  

 

[Postępowanie nr …………………………… 

Symbol i nazwa jednostki docelowej: .............  

.................................................  

ul. ...................................., ............ ........................  

tel. ..........................  faks ..........................  e-mail ............................  

 

Przedmiot odbioru:  Nazwa producenta:  

Model podzespołu:  

 Nr fabryczny:  

Inne:  

Sprzęt zainstalowano:  TAK/NIE  

Instruktaż przeprowadził: …………………………………………………………………….  

Zastrzeżenia:  TAK/NIE  

UWAGI:……………………………………………………………………………….……………  

I*) Termin usunięcia wad:...............................................................................  

 

Pieczęć jednostki Przyjmującej   

  

  

  

  

Pieczęć Wykonawcy  

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej jednostki 

Przyjmującej  

  

  

  

Podpis Wykonawcy  

Podpis i pieczątka przedstawiciela Działu  

…………………………….  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

II*) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu:…………….. ………………………  

Pieczęć jednostki Przyjmującej   

  

  

  

  

Pieczęć Wykonawcy  

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej jednostki 

Przyjmującej  

  

  

  

  

Podpis Wykonawcy  

Podpis i pieczątka przedstawiciela Działu  

……………………………….  

  

  

  

 

UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


