
ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR UMOWY

zawarta W dniu ........................ roku W Lubartowie pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej W Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100
Lubartów wpisanym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą W Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki Zdrowotnej
pod nr KRS 0000098568, NIP: 7141632875, REGON: 431219957,
reprezentowanym przez:
p.o. Dyrektora — Sylwię Domagała
zwanym dalej Zamawiającym
a
firma ......................... Z siedzibą w .............................. zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
......................................................................................................
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1. Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego przeprowadzanego W trybie art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2018 r., poz.
1986) na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rtg w SPZOZ w Lubartowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów zgodnie Z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia Z dn. 18 lutego 2011r. W sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (DZ. U. 2017
poz. 884) oraz Z ewentualnymi zmianami tego aktu.

3. W celu realizacji usług testów specjalistycznych WykonawcaWinien posiadać dostęp do
oprogramowania serwisowego lub zapewnić obecność inżyniera serwisowego producenta
W ramach świadczonych usług.

4. Cena usług zawiera wszelkie kosztów związanych Z ich realizacją, W szczególności zawiera
koszty przeprowadzenia testów, koszty dojazdów oraz inne koszty związane Z realizacją
usług, W tym stosowne podatki.

5. Konieczność powtórzenia testów lub powtórna wizyta w celu wykonania/uzupełnienia
testów nie Wpływa na koszt usługi.

6. Realizacja usług będących przedmiotem umowy Winna nastąpić w terminie do 3 dni od
momentu podpisania umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania wyniku testów każdego Z aparatów W formie
sprawozdania w ciągu 14 dni od daty wykonania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie Z aktualnym poziomemWiedzy
technicznej, należytą starannością i przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

9. Zamawiający upoważnia Grażynę Kula, Sławomira Mazurka do kontaktów Z Wykonawcą.
10. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych W niniejszej umowie czynności

do wykonania osobom trzecim.
@ 2

1. Łączna wartość umowy wynosi: .........................Złotych brutto (słownie.
........................).

2. Kwota o której mowa W pkt.1 zawiera podatek VAT.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

(na jego pisemny wniosek) W przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT
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1. Strony ustalaj ą, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane testy specjalistyczne

aparatów RTG po przesłaniu sprawozdania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze co najmniej numeru umowy.3. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności W ciągu 60 dni od daty

prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień
zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Bez zgody Zamawiającego roszczenie o wypłatę wynagrodzenia nie może być
przedmiotem cesji na osoby trzecie.
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1. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej W wysokości 1 %
wartości niewykonania usługi, za każdy dzień zwłoki. Zamawiający uprawniony jest do
potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

2. Odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, uprawnia
Zamawiającego do naliczenia kary umownej W wysokości 10 % wartości przedmiotu
umowy określonego W @ 2 ust. 1.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżoną powyżej karę umowną.

4. W przypadku opóźnień lub odmowy realizacji złożonego zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji usługi u innego
Dostawcy. W przypadku różnicy cen określonych W niniejszej umowie, a cenami zakupu,
Zamawiający różnicą cen obciąży Wykonawcę.
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1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych wtrakcie wykonywania Umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ich

zabezpieczenia. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu umowy.2. Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie
osoby uczestniczące w procesie realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w Umowie.

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

@ 6
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia W przypadku naruszenia
postanowień zawartych wś 1 ust. 1 niniejszej umowy,
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1. Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane
polubownie w drodze uzgodnień i porozumień.

2. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.
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W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leżyw interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychokolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

@ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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