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Umowa
na
Dostawę Wyposażenia CSE
zawarta w dniu […]r. w Warszawie pomiędzy:
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie (01-813), przy ul.
Marymonckiej 99/103, NIP: 118 01 83 740, REGON: 000289093, zwanym w treści umowy
“Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. […] - […]
2. […] - […]
a
spółką […] z siedzibą w […], adres: ul. […],[…], zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w […],[…] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS […], REGON […], NIP […], o kapitale zakładowym […] zł, zwaną dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. […] - […]
2. […] - […]

którzy działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczają, że zgodnie ze stanem faktycznym i
prawnym aktualnym na dzień zawarcia niniejszej umowy nie zachodzą wobec niego okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą PZP.”
Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń
woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że umocowanie to nie
wygasło przed lub w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz że uzyskały wszystkie niezbędne i
wymagane prawem zgody organów korporacyjnych na zawarcie niniejszej Umowy.
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego Wykonawcy oraz uchwały lub zgody korporacyjne stanowią Załącznik nr 3 do Umowy.

Zważywszy, że:
(a) W postępowaniu nr [.] o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w rezultacie dokonanego przez
Zamawiającego wyboru oferty, Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w
charakterze wykonawcy do realizacji zadania pn. Dostawa Wyposażenia CSE (dostawa,
montaż i uruchomienie sprzętu oraz aparatury medycznej w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działaniu 4.3 Współpraca ponadnarodowa
pn. Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia
potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji
endoskopowych),
(b) W związku z zakończeniem robót budowlanych w obiekcie Centrum Symulacji Endoskopowej
Zamawiającego istnieje możliwość przystąpienia do dostawy, montażu i instalowania przez
dostawców sprzętu, aparatury medycznej oraz innych urządzeń lub instalacji, takich jak np.
systemy komputerowe, specjalistyczne wyposażenie i inne;
Umowa na Dostawę wyposażenia CSE

-3-

Wzór umowy
(c) Wykonawca uzyskał wszystkie zgody i aprobaty korporacyjne niezbędne do zawarcia Umowy.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

1

Definicje i interpretacje

1.1

Definicje
O ile nie będzie to wynikało jednoznacznie z kontekstu niniejszej umowy, następujące
wyrażenia i określenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie bądź w
niniejszym Art. 1.1:

(i)

CSE lub
Centrum
Symulacji
Endoskopowej

Zespół medycznych pracowni symulacji rozumianych jako
pomieszczenia i oprzyrządowanie do korzystania z różnych rodzajów
symulatorów,
zlokalizowany
w
stanowiącym
własność
Zamawiającego, budynku A Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, znajdujący się przy ul. Marymonckiej 99/103 w
Warszawie, usytuowanego od strony ul. Cegłowskiej, na
nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 33, obrębu: 7-05-01,

(ii)

Dokumentacja
Powykonawcza

wszelka dokumentacja powstała w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy, o której mowa w Art.5.1.7.a. Umowy;

(iii)

Dni robocze

dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015
r. poz. 90). Ilekroć w Umowie termin podawany jest w dniach, bez
użycia określenia „Dni robocze”, Strony rozumieją przez to dni
kalendarzowe.

(iv)

DTR

Dokumentacja techniczno-rozruchowa (instrukcje obsługi wraz z
instrukcjami instalacji) poszczególnych elementów Wyposażenia, o
której mowa w Art. 3.1.1. Umowy;

(v)

Dostawa
Wyposażenia
CSE

dostawa i instalacja zaawansowanego sprzętu szkoleniowego dla
lekarzy do medycznej symulacji endoskopowej wraz z
przeprowadzeniem szkolenia oraz usługą serwisu gwarancyjnego
realizowane na potrzeby Projektu w ramach zadania utworzenia,
wyposażenia i uruchomienia Centrum Symulacji Endoskopowej;

(vi)

Harmonogram

szczegółowy harmonogram
określony w Art. 4.2. Umowy;

(vii)

Karta Czynności
Serwisowych

oznacza dokument podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
Stron potwierdzający zrealizowanie usług serwisowych objętych
przedmiotem Umowy. Wzór Karty Czynności Serwisowych stanowi
Załącznik nr 7 do Umowy

(viii)

Licencja

poszczególne licencje na Oprogramowanie;

(ix)

Licencjodawca

oznacza producenta Oprogramowania albo podmiot lub podmioty
uprawnione do udzielenia licencji na Oprogramowanie;

(x)

Oferta

formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę w ramach
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na Dostawę wyposażenia CSE, w wyniku którego
zawarto Umowę, wraz z formularzem cenowym oraz wypełnionym
Załącznikiem 8 do SIWZ, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy;

(xi)

Okres Gwarancji

okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na Wyposażenie CSE,
określony w Art. 9.1.1 Umowy;

(xii)

Oprogramowanie

oznacza wszelkie oprogramowanie dotyczące Wyposażenia CSE, o
którym mowa w Art. 3.3.3 Umowy;

wykonania
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Umowy,
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(xiii)

Prawo Autorskie

oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.);

(xiv)

Protokół Odbioru
Szkoleń
Technicznych

oznacza dokument podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
Stron potwierdzający należyte zrealizowanie usług objętych
przedmiotem
Umowy.
Wzór
Protokołu
Odbioru
Szkoleń
Technicznych stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

(xv)

Protokół Odbioru
Końcowego

ma znaczenie nadane w Art. 5.2.2. Umowy. Wzór Protokołu Odbioru
Końcowego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

(xvi)

Protokół Odbioru
Wyposażenia
CSE

ma znaczenie nadane w Art. 5.1.2. Umowy. Wzór Protokołu Odbioru
Wyposażenia CSE stanowi Załącznik nr 5 do Umowy

(xvii)

Projekt

projekt pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w
dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznodemograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji
endoskopowych” współfinansowany przez Unię Europejską, ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, osi priorytetowej
IV: Innowacje Społeczne i Współpraca Ponadnarodowa w ramach
działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa;

(xviii)

PZP

oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.);

(xix)

SIWZ

specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia
dotycząca
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę
wyposażenia CSE w ramach Projektu;

(xx)

Strony

Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy

(xxi)

Umowa

niniejsza umowa wraz z wymienionymi i dołączonymi do niej
Załącznikami, regulująca wynikające z niej i związane z jej
wykonaniem prawa i obowiązki Stron;

(xxii)

Warunki
Techniczne

oznacza warunki techniczne realizacji zamówienia, wynikające z
SIWZ, a także z DTR i dokumentacji powykonawczej przebudowy
CMKP, w tym rysunków technicznych obrazujących punkty Montażu
Wyposażenia w pomieszczeniach CSE;

(xxiii)

Wyposażenie
CSE

zaawansowany sprzęt szkoleniowy dla lekarzy do medycznej
symulacji endoskopowej

2

Postanowienia ogólne

2.1

Przedmiot Umowy

2.1.1

Na podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, instalacji i
uruchomienia Wyposażenia CSE w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
opisanego w Ofercie Wykonawcy wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz usługą serwisu
gwarancyjnego, zgodnie z postanowieniami Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy należną cenę za wykonanie przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w
dalszych postanowieniach Umowy.

2.1.2

Przedmiot Umowy obejmuje następujące czynności główne:

Dotyczy Części I zamówienia
a. dostawa Wyposażenie CSE do Centrum Symulacji Endoskopowej („Dostawa”);
b. montaż Wyposażenia CSE w pomieszczeniach Centrum Symulacji Endoskopowej
zgodnie z Warunkami Technicznymi („Montaż”);
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c.

wykonanie połączeń Wyposażenia CSE do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych
dla prawidłowej pracy Wyposażenia CSE, z wykorzystaniem istniejących tras kablowych,
zgodnie z Warunkami Technicznymi („Połączenia”)

d. instalacja, uruchomienie i strojenie Wyposażenia CSE („Uruchomienie”);
e. szkolenie dla wskazanych przez Zamawiającego instruktorów endoskopii i instruktorów
symulacji z obsługi poszczególnych urządzeń symulacyjnych, obsługi zintegrowanego
systemu nadzoru i administracji oraz obsługi systemu audio-video („Szkolenie
Techniczne”)
f.

wykonywanie bieżącej obsługi technicznej Wyposażenia CSE w ramach usługi serwisowej
(„Usługa Serwisowa”)

g. wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego („Gwarancja”)
Dotyczy Części II i III zamówienia
a. dostawa Wyposażenie CSE do Centrum Symulacji Endoskopowej („Dostawa”);
b. montaż Wyposażenia CSE w pomieszczeniach Centrum Symulacji Endoskopowej
zgodnie z Warunkami Technicznymi („Montaż”);
c.

instalacja, uruchomienie i strojenie Wyposażenia CSE („Uruchomienie”);

d. szkolenie wskazanych przez Zamawiającego instruktorów symulacji na potrzeby obsługi
Wyposażenia CSE oraz bieżącej konserwacji Wyposażenia CSE – maksymalnie 4 osoby
(„Szkolenie Instruktorów Symulacji”);
e. wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego („Gwarancja”)

2.2

Miejsce i sposób wykonania Umowy

2.2.1

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w CSE, w miejscach
Zamawiającego oraz określonych w Warunkach Technicznych.

2.2.2

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, w uzgodnieniu z Zamawiającym magazyn
Wyposażenia CSE, o ile jego zorganizowanie okaże się konieczne.

3

Obowiązki Wykonawcy

3.1

Dostawa

3.1.1

W ramach czynności dostawy, wykonawca zobowiązuje się, w szczególności:

wskazanych

przez

a.

dokonać dostawy Wyposażenia CSE na teren CSE, do wskazanych przez
Zamawiającego oraz określonych w Warunkach Technicznych pomieszczeń CSE;

b.

dokonać dostawy na rzecz Zamawiającego Wyposażenie CSE, odpowiadającego
Warunkom Technicznym oraz zgodne z zaoferowanymi parametrami technicznymi.

3.1.2

Zamawiający wymaga aby dostawa Wyposażenia CSE była realizowana partiami,
samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.

3.1.3

Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia dostarczone w ramach Umowy, w
szczególności Wyposażenie CSE, będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w
styczniu 2017 roku i będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również będą
odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną dostarczone
zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę z
wykorzystaniem najlepszej wiedzy, a ponadto zostaną odpowiednio przetestowane przy
pomocy posiadanych przez Wykonawcę narzędzi.

3.1.4

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją CSE, w tym drogami transportu do CSE,
przyjmuje je do wiadomości i uwzględni je w przygotowaniach do wykonania czynności
Dostawy.
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3.2

Połączenia (dotyczy tylko Części I zamówienia)

3.2.1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Połączenia Wyposażenia CSE do wszystkich
niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy Wyposażenia CSE, z
wykorzystaniem istniejących tras kablowych, zgodnie z Warunkami Technicznymi (dotyczy
tylko Części I przedmiotu zamówienia);

3.3

Montaż i Uruchomienie

3.3.1

W ramach czynności Montażu i Uruchomienia, Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności:
a. zamontować Wyposażenie CSE, zgodnie z Warunkami Technicznymi;
b. uruchomić Wyposażenie CSE;
c.

wykonać strojenie zamontowanego Wyposażenia CSE;

3.3.2

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami CSE, w tym warunkami budowlanymi i
konstrukcyjnymi, przyjmuje je do wiadomości i uwzględni je w przygotowaniach do wykonania
czynności Montażu i Uruchomienia.

3.3.3

Wykonawca uruchamiając Wyposażenie
oprogramowanie („Oprogramowanie”).

3.3.4

Wykonawca gwarantuje, że Oprogramowanie dostarczone w ramach Umowy zostanie
zapewnione lub stworzone z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i
zostanie przetestowane przy pomocy posiadanych przez Wykonawcę narzędzi.

3.3.5

Wykonawca zobowiązuje się dokonać strojenia Wyposażenia CSE, w celu osiągnięcia
optymalnych warunków ich działania, zgodnych z Warunkami Technicznymi.

3.4

Szkolenia

CSE,

będzie

instalować

odpowiednie

Dotyczy Części I zamówienia
3.4.1

Wykonawca, w uzgodnionym z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym terminie, nie
krótszym jednak niż czternaście (14) dni od dnia zakończenia Montażu, Uruchomienia i
Połączenia Wyposażenia CSE, przeprowadzi w udostępnionym przez Zamawiającego
pomieszczeniu CSE, Szkolenia Techniczne wskazanych przez Zamawiającego instruktorów
endoskopii i instruktorów symulacji z obsługi poszczególnych urządzeń symulacyjnych (w tym
m. in. użytkowania, działania i funkcjonalności urządzeń i oprogramowania, realizacji
scenariuszy symulacji, możliwości oferowanych przez urządzenia), obsługi zintegrowanego
systemu nadzoru i administracji oraz obsługi systemu audio-video. Szczegółowy zakres
szkolenia określa Załącznik nr 1 do SIWZ. (dotyczy tylko Części I przedmiotu zamówienia).

3.4.2

Szkolenia Techniczne zostaną przeprowadzone w języku polskim przez instruktorów
producenta sprzętu lub autoryzowany serwis (dotyczy tylko Części I przedmiotu zamówienia).

3.4.3

Szczegółowy zakres Szkolenia Technicznego określa Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca w
Harmonogramie, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy zakres i terminy
przeprowadzenia Szkolenia Technicznego (dotyczy tylko Części I przedmiotu zamówienia).

Dotyczy Części II i III zamówienia
3.4.4

Wykonawca w uzgodnionym z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym terminie, nie
krótszym jednak niż dziesięć (10) dni, przeprowadzi w udostępnionym przez Zamawiającego
pomieszczeniu CSE, Szkolenie Instruktorów Symulacji.

3.4.5

Szczegółowy zakres Szkolenia Instruktorów Symulacji określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca w Harmonogramie, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy
zakres i terminy przeprowadzenia Szkolenia oraz Szkolenia dla Instruktorów Symulacji.
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3.5

Obowiązki Dodatkowe

3.5.1

Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia określonego w Art. 7 Umowy, poza
czynnościami wskazanymi w Umowie, zobowiązuje się do wykonania innych czynności i
niezbędnych prac, jeżeli zostaną one zaakceptowane przez Strony i na podstawie zapisów i
celu Umowy, można je uznać za konieczne do wykonania przedmiotu Umowy.

3.5.2

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań
związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości i
terminowej realizacji przedmiotu Umowy.

3.6

Współpraca z Zamawiającym

3.6.1

Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu konieczność przystąpienia do
wykonywania przedmiotu Umowy, wymagającego pierwszego wstępu na teren CSE.
Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni roboczych.
W powyższym terminie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, jeżeli okaże się to konieczne,
szczegółowe zasady i termin realizacji prac Wykonawcy w CSE, co zostanie przedstawione
na piśmie Zamawiającemu do akceptacji. Jeśli Strony nie osiągną porozumienia w
powyższym terminie, Zamawiający działając w dobrej wierze, będzie miał prawo ustalić je
jednostronnie.

3.6.2

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż tryb zawiadomienia określony w Art. 3.5.1 powyżej,
ma na celu zapewnienie prawidłowego toku działalności CSE oraz terminowego zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązuje się do
ścisłego przestrzegania uzgodnionych lub ustalonych przez Zamawiającego zasad i terminów
realizacji prac Wykonawcy jak również do umożliwienia koordynowania i nadzoru nad
działaniami Wykonawcy w budynku CSE.

3.7

Ubezpieczenie

3.7.1

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące wszelkie nieszczęśliwe wypadki,
szkody majątkowe oraz szkody na osobie, wyrządzone w trakcie wykonywania Umowy, na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość zaoferowanego przez Wykonawcę Wyposażenia
CSE w ofercie brutto.

3.7.2

Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w Art. 3.7.1., będzie poddana prawu polskiemu i
wystawiona przez podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z powyższych polis będą podlegały
rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.

3.7.3

W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przekazał Zamawiającemu kopię dokumentu
potwierdzającego, że na dzień zawarcia Umowy posiada wymagane ubezpieczenie,
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

3.7.4

Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o każdej zmianie warunków
ubezpieczenia lub zawarciu nowej umowy ubezpieczenia lub przedłużeniu okresu ważności
umowy ubezpieczenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 Dni roboczych od
dokonania takiej zmiany, przedstawiając Zamawiającemu kopię nowego dokumentu
potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego ubezpieczenia, poświadczoną
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

3.7.5

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres
realizacji przedmiotu Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość zaoferowanego
przez Wykonawcę, Wyposażenia CSE w ofercie brutto. W przypadku nie przedstawienia
przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Art. 3.7.4 lub niezapłacenia
poszczególnych rat wymaganej składki ubezpieczeniowej, Zamawiający ma prawo do
samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w Art. 3.7.1., na koszt
Wykonawcy lub do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.7.6

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w Art. 3.7.1 – 3.7.5 powyżej, musi
w szczególności służyć zabezpieczeniu roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego
Umowa na Dostawę wyposażenia CSE
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powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę i musi umożliwiać Zamawiającemu możliwość dochodzenia odszkodowania
bez względu na moment ujawnienia szkody.

3.8

Przedstawiciele Stron i sposób komunikowania się Stron

3.8.1

Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy w tym w
szczególności do sprawowania koordynacji i nadzoru oraz do rozwiązywania bieżących
problemów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, upoważniona jest:
Karolina Włodarczyk – koordynator realizacji przedmiotu Umowy po stronie Zamawiającego:

3.8.2



tel.: +48 (22) 56 93 894, faks: +48 22 56 93 712,



e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym w
szczególności do sprawowania koordynacji i nadzoru oraz do rozwiązywania bieżących
problemów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, upoważniona(-ny) jest:
……………. – koordynator realizacji przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy


tel.: …………….., faks: …………………..,



e-mail: ……………………..

3.8.3

Zmiana osób, o których mowa w Art. 3.8.1 oraz Art. 3.8.2, nie stanowi zmiany Umowy, przez
co nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy
i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia przekazanego drugiej Stronie za
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

3.8.4

W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że wskazani powyżej przedstawiciele
Stron, nie są władni do podejmowania decyzji skutkujących zmianą Umowy, odstąpieniem od
Umowy lub jej rozwiązaniem.

3.8.5

Wszelkie informacje w ramach realizacji przedmiotu Umowy będą przekazywane za
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na dane kontaktowe osób wskazanych w Art.
3.8.1 oraz Art. 3.8.2 Umowy, z wyjątkiem dokumentów, dla których w Umowie zastrzeżono
formę pisemną. Wszelka korespondencja odbywa się w szczególności pomiędzy
koordynatorami realizacji przedmiotu Umowy po stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy.

3.8.6

W przypadku przekazania informacji faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza
przekazującemu w terminie 3 dni roboczych fakt jej otrzymania.

3.8.7

Strony będą uznawały przekazane faksem lub drogą elektroniczną informacje za dokonane w
chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3.8.8

W razie, gdy przedstawiciele Stron nie będą w stanie ustalić wspólnego stanowiska w danej
kwestii dotyczącej realizacji Umowy, decyzję w tej sprawie podejmą Strony bezpośrednio.

3.9

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

3.9.1

Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy.

3.9.2

Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum
przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.

3.9.3

Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się
wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian.

3.9.4

Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą
Zamawiającego.
Umowa na Dostawę wyposażenia CSE
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3.9.5

W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za
Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania zrealizowania całości lub części przedmiotu
Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

3.10

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca niniejszym oświadcza wobec Zamawiającego, że:
3.10.1 posiada należyte kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonywać
przedmiot Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru
prowadzonej działalności oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także zgodnie ze
swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami oraz istniejącymi w tym zakresie normami.
3.10.2 posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej we
wszystkich dziedzinach objętych zakresem Umowy;
3.10.3 posiada potencjał finansowy oraz środki materialne pozwalające na należyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy;
3.10.4 zatrudnia wykwalifikowany personel legitymującym się uprawnieniami oraz doświadczeniem
niezbędnym do należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;
3.10.5 przed podpisaniem Umowy w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej, zapoznał się z
warunkami i stanem technicznym CSE, w tym warunkami budowlanymi i konstrukcyjnymi oraz
drogami transportu do CSE, zidentyfikował, możliwe kolizje istniejącej infrastruktury oraz, że
wykona wszelkie niezbędne prace związane z przenoszeniem czy usuwaniem kolizji.
Wszystkie niezbędne prace w tym zakresie zawarte są w cenie ofertowej brutto.
3.10.6 W dniu zawarcia Umowy nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności mogące mieć wpływ na
wykonanie Umowy.

3.11

Inne

3.11.1 Wykonawca zobowiązuje się koordynować swoje czynności w ramach wykonywania
przedmiotu Umowy z innymi wykonawcami na terenie CSE, wskazanymi przez
Zamawiającego, jeżeli będzie to w ocenie Zamawiającego konieczne ze względu na
powiązanie przedmiotu Umowy z innymi pracami wykonywanymi na terenie CSE.
3.11.2 Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w spotkaniach roboczych wskazanych przez
Zamawiającego, na które zostanie wezwany z przynajmniej trzy (3) dniowym wyprzedzeniem
oraz zapewnić na takich spotkaniach udział osób merytorycznie przygotowanych do udziału w
spotkaniu.
3.11.3 Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność – jak za swoje własne działania
lub zaniechania – za wszelkie działania lub zaniechania (a także ich skutki) osób, z których
pomocą realizuje przedmiot Umowy oraz osób, którym powierza wykonanie przedmiotu
Umowy.
3.12

Wyciąg z dokumentacji powykonawczej przebudowy CMKP (dotyczy tylko Części I
zamówienia)

3.12.1 Wyciąg z dokumentacji powykonawczej opracowanej przez apa sałasińscy – autorską
pracownię architektury s.c. Jakub Sałasiński, Tersa Zielińska – Sałasińska na zlecenie
Zamawiającego w ramach przebudowy części poziomu niskiego parteru i części poziomu
wysokiego parteru segmentu A dla potrzeb CSE została udostępniona Wykonawcy przed
zawarciem Umowy. Wykonawca zapoznał się z treścią udostępnionego wyciągu z
dokumentacji powykonawczej przed zawarciem Umowy oraz uznał informacje w niej zawarte
za kompletne i wystarczające dla wykonania Umowy.
3.12.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe odczytanie i interpretację danych
zawartych w udostępnionej dokumentacji powykonawczej.

Umowa na Dostawę wyposażenia CSE
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3.12.3 Wykonawca może używać udostępniony wyciąg z dokumentacji powykonawczej jedynie w
celu wykonania Umowy. Dokumentacja powykonawcza nie będzie bez zgody Zamawiającego
używana w innym celu ani przekazywana przez Wykonawcę osobom trzecim, chyba że jest to
niezbędne do należytego wykonania Umowy.

4

Termin i Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy

4.1

Termin realizacji przedmiotu Umowy – Zasadniczy cel Zamawiającego

4.1.1

Zamawiający zastrzega, iż terminowość wykonania Umowy jest absolutnym priorytetem
Zamawiającego. W związku z tym, niezależnie od obowiązku Wykonawcy dołożenia
najwyższej staranności w celu wykonania swych zobowiązań we właściwym terminie, w razie
dostrzeżenia jakichkolwiek zagrożeń mogących skutkować opóźnieniem wykonania Umowy,
choćby nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiającego oraz – jeśli to będzie leżeć w zakresie kompetencji Wykonawcy – udzieli
Zamawiającemu pomocy mającej na celu uniknięcie lub zminimalizowanie takich zagrożeń.

4.1.2

Wykonawca podejmie działania w ramach wykonania przedmiotu Umowy natychmiast po
zawarciu Umowy i zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy, zgodnie z przyjętym
harmonogramem, o którym mowa w Art. 4.2 poniżej, opracowanym na podstawie ogólnego
harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, jednak nie dłużej niż:


Część I: w terminie do 162 dni od dnia podpisania Umowy,



Część II: w terminie do 172 dni od dnia podpisania Umowy,



Część III: w terminie do 182 dni od dnia podpisania Umowy.

4.2

Harmonogram

4.2.1

Wykonawca w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy opracuje w uzgodnieniu z
Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji Umowy zwany dalej: „Harmonogramem”.
i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu,

4.2.2

Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania w szczegółowym harmonogramie
terminów realizacji Umowy określonych przez Zamawiającego w ogólnym harmonogramie
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, a także uwzględnienia w szczegółowym
harmonogramie kamieni milowych wskazanych w ogólnym harmonogramie przez
Zamawiającego oraz wskazania terminów ich realizacji.

4.2.3

W terminie do 3 Dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu o
którym mowa w Art. 4.2.1 do akceptacji Zamawiającego, Zamawiający akceptuje
Harmonogram albo odmawia zaakceptowania Harmonogramu i przekazuje Wykonawcy swoje
uwagi. W przypadku odmowy zaakceptowania Harmonogramu przez Zamawiającego,
Wykonawca – w terminie nie dłuższym niż 3 Dni robocze, licząc od dnia otrzymania uwag –
uwzględnia uwagi Zamawiającego i przedstawia Zamawiającemu do akceptacji poprawiony
Harmonogram. W takim przypadku postanowienia zdania pierwszego stosuje się
odpowiednio.

4.2.4

Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiającego.

4.2.5

Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:
a.

kolejność, w jakiej
Wyposażenia CSE;

Wykonawca

zamierza

dostarczyć

poszczególne

elementy

b. daty rozpoczęcia i zakończenia dostawy poszczególnych elementów Wyposażenia CSE,
c.

informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy zaangażowanego w dostawę
Wyposażenia.

d. Informację o planowanych terminach Szkoleń Technicznych (dotyczy Części I
zamówienia);

Umowa na Dostawę wyposażenia CSE
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e.

Informację o planowanych terminach Szkoleń Instruktorów Symulacji (dotyczy Części II
oraz III zamówienia);

4.3

Zmiana Harmonogramu

4.3.1

Jeśli z przyczyn obiektywnych Wykonawca nie będzie mógł realizować Umowy zgodnie z
Harmonogramem, terminy przewidziane w Harmonogramie będą mogły ulec odpowiedniemu
przesunięciu, za pisemną zgodą Zamawiającego.

4.3.2

Wykonawca każdorazowo poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji
określonej w Art. 4.3.1 powyżej, wskazując na oczekiwane przesunięcie terminu wraz z jego
uzasadnieniem.

4.3.3

Uaktualnienie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy, o ile zachowany pozostaje
ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy określony w Art. 4.1.2 Umowy i dokonywane
jest na zasadach opisanych w Art. 4.2.2 powyżej na wniosek Wykonawcy, który przedstawia
uaktualniony Harmonogram do akceptacji Zamawiającego.

4.3.4

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, z wyprzedzeniem umożliwiającym
opracowanie i podjęcie koniecznych działań naprawczych.

5

Odbiory

Dotyczy Części I zamówienia
5.1

Zasady Odbioru

5.1.1

Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu Dostawy, wykonaniu Połączeń oraz zakończeniu
Montażu i Uruchomienia, zawiadomi Zamawiającego o gotowości przystąpienia do Odbioru
Wyposażenia CSE, a Zamawiający w terminie trzech (3) Dni roboczych od zawiadomienia,
przystąpi do powyższego odbioru („Odbiór Wyposażenia CSE”).

5.1.2

Dokonanie Odbioru Wyposażenia CSE zostanie potwierdzone podpisaniem przez
upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru („Protokół Odbioru Wyposażenia
CSE”). Wzór Protokołu Odbioru Wyposażenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

5.1.3

W terminie do 21 Dni roboczych od dnia zgłoszenia do Odbioru Wyposażenia CSE,
Zamawiający:
a.

dokonuje Odbioru Wyposażenia CSE – jeżeli stwierdza, że przedmiot Umowy wykonano
zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, a w szczególności zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z oferowanymi przez Wykonawcę
parametrami technicznymi Wyposażenia CSE, jak również zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a także zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy Stronami, o ile takie
uzgodnienia były dokonywane, albo

b. odmawia odbioru i przekazuje Wykonawcy swoje uwagi – jeżeli stwierdza, że przedmiot
Umowy wykonano niezgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie lub niezgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami aktualnej wiedzy technicznej lub
uzgodnieniami pomiędzy Stronami, o ile takie uzgodnienia były dokonywane.
5.1.4

W przypadku negatywnego wyniku Odbioru Wyposażenia CSE, tj. stwierdzenia jakichkolwiek
wad, usterek lub zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego usunięcia przyczyn negatywnego wyniku Odbioru Wyposażenia CSE i
ponownego przystąpienia do Odbioru Wyposażenia CSE, w terminie nie dłuższym niż
czternaście (14) Dni roboczych, licząc od negatywnego wyniku Odbioru Wyposażenia CSE.

5.1.5

Jeżeli po przeprowadzeniu kolejnej procedury odbioru w dalszym ciągu Zamawiający
stwierdza niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w
Umowie, a w szczególności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z
oferowanymi przez Wykonawcę w Ofercie parametrami technicznymi jak również zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami aktualnej wiedzy technicznej lub
uzgodnieniami pomiędzy Stronami, o ile takie uzgodnienia były dokonywane, Zamawiający
może:
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a.

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego i
naliczać Wykonawcy kary z tytułu niedotrzymania terminu wykonania Umowy, lub

b. odstąpić od Umowy na podstawie Art. 14.2.2 i Art. 14.2.3 Umowy.
5.1.6

Wykonawca może zgłaszać Zamawiającemu przedmiot Umowy do odbioru częściowego w
trybie roboczym, w celu dokonania jego oceny przez Zamawiającego i zgłoszenia
ewentualnych uwag, które Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uwzględnić lub
uzasadnić przyczynę ich nieuwzględnienia.

5.1.7

Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru
Zamawiającemu:

Wyposażenia CSE, Wykonawca przekaże

a. wszelką dokumentację powstałą w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności
Obowiązków
Dodatkowych oraz dokumentację
instalacyjną („Dokumentacja
Powykonawcza”);
b. Dokumentację Oprogramowania wraz z rzeczami i dokumentami opisanymi w Art.
8.1.1.Umowy;
c.

wszelkie dokumenty, w tym dokumenty gwarancyjne, karty gwarancyjne oraz inne
dokumenty wystawione przez producentów Wyposażenia CSE lub jego poszczególnych
elementów;

d. hasła dostępu, karty dostępu albo inne klucze dostępu do wszystkich elementów
Wyposażenia CSE;
e. wszelkie dokumenty, w tym certyfikaty, dyplomy, świadectwa inne dokumenty wystawione
przez Wykonawcę, producentów Wyposażenia CSE lub ich poszczególnych elementów,
potwierdzające przeprowadzenie Szkoleń.
5.1.8

Własność Wyposażenia CSE jak również wszelkie ryzyka z nimi związane, w tym ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia ich całości lub części, przechodzi na Zamawiającego z
chwilą podpisania Protokołu Odbioru Wyposażenia CSE przez Strony.

5.1.9

Ze względu na szczególne znaczenie terminowego wykonania Umowy i w związku z celem
nadrzędnym jakim jest uruchomienie Centrum Symulacji Endoskopowej, Strony potwierdzają,
iż terminy przewidziane na przeprowadzenie procedur Odbioru Wyposażenia CSE oraz na
usunięcie przyczyn jego negatywnego wyniku, wliczają się do czasu przewidzianego na
wykonanie Umowy, a tym samym nie wydłużają terminów określonych w Harmonogramie.

5.1.10 Wykonawca niezwłocznie po przeprowadzeniu Szkoleń Technicznych, zawiadomi
Zamawiającego o gotowości przystąpienia do Odbioru Szkoleń Technicznych, a Zamawiający
w terminie trzech (3) Dni roboczych od zawiadomienia, przystąpi do powyższego odbioru
(„Odbiór Szkoleń Technicznych”).
5.1.11 Dokonanie Odbioru Szkoleń Technicznych zostanie potwierdzone podpisaniem przez
upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru („Protokół Odbioru Szkoleń
Technicznych”). Wzór Protokołu Odbioru Szkoleń Technicznych stanowi Załącznik nr 6 do
Umowy.
5.1.12 Do Odbioru Szkoleń Technicznych Postanowienia Art. 5.1.3 – 5.1.5 oraz Art. 5.1.9 Umowy
stosuje się odpowiednio.
5.1.13 Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Szkoleń Technicznych, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wszelkie certyfikaty, dyplomy, świadectwa inne dokumenty potwierdzające
przeprowadzenie Szkoleń.
Dotyczy Części II i III zamówienia
5.2

Zasady Odbioru Końcowego

5.2.1

Wykonawca niezwłocznie po zrealizowaniu Dostawy, zakończeniu Montażu i Uruchomienia
oraz przeprowadzeniu Szkolenia Instruktorów Symulacji, zawiadomi Zamawiającego o
gotowości przystąpienia do odbioru końcowego, a Zamawiający w terminie trzech (3) Dni
roboczych od zawiadomienia, przystąpi do powyższego odbioru („Odbiór Końcowy”).
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5.2.2

Dokonanie Odbioru Końcowego zostanie potwierdzone podpisaniem przez upoważnionych
przedstawicieli Stron protokołu odbioru („Protokół Odbioru Końcowego”). Wzór Protokołu
Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

5.2.3

W terminie do 21 Dni roboczych od dnia zgłoszenia do Odbioru Końcowego, Zamawiający:
a.

dokonuje odbioru – jeżeli stwierdza, że przedmiot Umowy wykonano zgodnie z
wymaganiami określonymi w Umowie, a w szczególności zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego oraz zgodnie z oferowanymi przez Wykonawcę parametrami
technicznymi dotyczącymi Wyposażenia CSE, jak również zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a także zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy Stronami, o ile takie
uzgodnienia były dokonywane, albo

b. odmawia odbioru i przekazuje Wykonawcy swoje uwagi – jeżeli stwierdza, że przedmiot
Umowy wykonano niezgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie lub niezgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami aktualnej wiedzy technicznej lub
uzgodnieniami pomiędzy Stronami, o ile takie uzgodnienia były dokonywane.
5.2.4

W przypadku negatywnego wyniku Odbioru Końcowego, tj. stwierdzenia jakichkolwiek wad,
usterek lub zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego usunięcia przyczyn negatywnego wyniku Odbioru Końcowego i ponownego
przystąpienia do Odbioru Końcowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) Dni
roboczych, licząc od negatywnego wyniku Odbioru Końcowego.

5.2.5

Jeżeli po przeprowadzeniu kolejnej procedury odbioru w dalszym ciągu Zamawiający
stwierdza niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w
Umowie, a w szczególności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z
oferowanymi przez Wykonawcę parametrami technicznymi Wyposażenia CSE, jak również
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami aktualnej wiedzy technicznej lub
uzgodnieniami pomiędzy Stronami, o ile takie uzgodnienia były dokonywane, Zamawiający
może:
a.

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego i
naliczać Wykonawcy kary z tytułu niedotrzymania terminu wykonania Umowy, lub

b. odstąpić od Umowy na podstawie Art. 14.2.2 i Art. 14.2.3 Umowy.
5.2.6

Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uważa się:
a.

dzień zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru – w przypadku niestwierdzenia przez
Zamawiającego niezgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w Umowie
i podpisania Protokołu odbioru bez żadnych uwag;

b. dzień ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru – w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego, że Wykonawca uwzględnił uwagi zgłoszone w związku z
wcześniejszą odmową odbioru przedmiotu Umowy i niestwierdzenia dalszych
niezgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w Umowie oraz podpisania
Protokołu odbioru bez żadnych uwag.
5.2.7

Wykonawca może zgłaszać Zamawiającemu przedmiot Umowy do odbioru częściowego w
trybie roboczym, w celu dokonania jego oceny przez Zamawiającego i zgłoszenia
ewentualnych uwag, które Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uwzględnić lub
uzasadnić przyczynę ich nieuwzględnienia.

5.2.8

Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez żadnych uwag nie wyłącza
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy związanej z nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy.

5.2.9

Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
f.

wszelką dokumentację powstałą w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności
Obowiązków Dodatkowych oraz dokumentację instalacyjną („Dokumentacja
Powykonawcza”);

g. Dokumentację Oprogramowania wraz z rzeczami i dokumentami opisanymi w Art.
8.1.1.Umowy;
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h. wszelkie dokumenty, w tym dokumenty gwarancyjne, karty gwarancyjne oraz inne
dokumenty wystawione przez producentów Wyposażenia CSE lub jego poszczególnych
elementów;
i.

hasła dostępu, karty dostępu albo inne klucze dostępu do wszystkich elementów
Wyposażenia CSE;

j.

wszelkie dokumenty, w tym certyfikaty, dyplomy, świadectwa inne dokumenty wystawione
przez Wykonawcę, producentów Wyposażenia CSE lub ich poszczególnych elementów,
potwierdzające przeprowadzenie Szkoleń.

5.2.10 Własność Wyposażenia CSE jak również wszelkie ryzyka z nimi związane, w tym ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia ich całości lub części, przechodzi na Zamawiającego z
chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Strony.
5.2.11 Ze względu na szczególne znaczenie terminowego wykonania Umowy i w związku z celem
nadrzędnym jakim jest uruchomienie Centrum Symulacji Endoskopowej, Strony potwierdzają,
iż terminy przewidziane na przeprowadzenie procedur Odbioru Końcowego oraz na usunięcie
przyczyn jego negatywnego wyniku, wliczają się do czasu przewidzianego na wykonanie
Umowy, a tym samym nie wydłużają terminów określonych w Harmonogramie.

6

Obowiązki Zamawiającego

6.1

Obowiązki Zamawiającego

6.1.1

Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą oraz do koordynacji działań w
zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

6.1.2

Zamawiający w trakcie realizacji Umowy zobowiązuje się do:
a. dołożenia wszelkich starań, aby proces Szkolenia przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, w
szczególności do zapewnienia w ustalonych terminach pomieszczeń CSE oraz obecności
osób wytypowanych do udziału w Szkoleniu;
b. przeprowadzenia Odbioru Końcowego, zgodnie z Umową.

7

Wynagrodzenie i płatności

7.1

Wynagrodzenie

7.1.1

Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe („Wynagrodzenie”) w wysokości […] złotych (słownie: […] złotych) netto,
powiększone o należny podatek od towarów i usług zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Dotyczy Części I zamówienia:
a. w tym w wysokości […] złotych (słownie: […] złotych) netto za zrealizowanie Dostawy,
wykonanie Połączeń oraz zakończenie Montażu i Uruchomienia Wyposażenia CSE
b. w tym w wysokości […] złotych (słownie: […] złotych) netto za przeprowadzenie
Szkolenia Technicznego,
c. w tym w wysokości […] złotych (słownie: […] złotych) netto za świadczenie usługi
serwisowej.

7.1.2

Określone powyżej Wynagrodzenie jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom lub
waloryzacji w trakcie wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem niewykonania lub nienależytego
wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy, w którym to przypadku Wynagrodzenie
ulegnie odpowiedniemu obniżeniu. Wynagrodzenie zawiera także wszelkie koszty i wydatki.
Niniejsze postanowienie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia innych roszczeń
przewidzianych w Umowie i odpowiednich przepisach prawa.

7.1.3

Zapłata Wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego, o
charakterze ryczałtowym, należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. W
celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości
stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego a Wykonawca nie będzie
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uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych,
zwrotu wydatków lub kosztów.

7.2

Sposób i termin płatności

Dotyczy Części I zamówienia
7.2.1

Podstawę do wystawienia faktury za zrealizowanie Dostawy, wykonanie Połączeń oraz
zakończenie Montażu i Uruchomienia Wyposażenia CSE stanowi Protokół Odbioru
Wyposażenia CSE, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez
żadnych uwag.

7.2.2

Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę za zrealizowanie
czynności, o których mowa w Art. 7.2.1 powyżej wraz z Protokołem Odbioru Wyposażenia
CSE, w terminie do 10 dni od jego podpisania.

7.2.3

Podstawę do wystawienia faktury za przeprowadzenie Szkolenia Technicznego stanowi
Protokół Odbioru Szkolenia Technicznego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy bez żadnych uwag.

7.2.4

Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę za zrealizowane
Szkolenie Techniczne wraz z Protokołem Odbioru Szkolenia Technicznego w terminie do 10
dni od dnia jego podpisania.

7.2.5

Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę VAT za Usługę
Serwisową w pierwszym roku świadczenia Usługi Serwisowej wraz z fakturą VAT o której
mowa w pkt 7.2.2. powyżej. Faktura VAT za każdy kolejny rok świadczenia Usługi Serwisowej
zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed początkiem
kolejnego roku świadczenia Usługi Serwisowej.

7.2.6

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę z uwzględnieniem stawki podatku od towarów
i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103
NIP: 118-01-83-740

7.2.7

Płatność należności na podstawie faktury, będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ……………………….………………….. potwierdzony na fakturze, w terminie do
30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7.2.8

Za dzień otrzymania faktury, przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii CMKP przy ul.
Marymonckiej 99/103 w Warszawie (01-813).

7.2.9

Błędnie wystawiona faktura może spowodować naliczenie ponownego 30 dniowego terminu
płatności, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7.2.10 Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7.2.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zapłaty wynagrodzenia, w przypadku
niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu mu środków finansowych, jednak
nie dłużej niż do 60 dni, a Wykonawca oświadcza, że w takich okolicznościach zrzeka się
jakichkolwiek roszczeń z tytułu opóźnienia płatności.
Dotyczy Części II i III zamówienia
7.2.12 Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu Umowy stanowi Protokół Odbioru
Końcowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez żadnych
uwag.
7.2.13 Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę wraz z
Protokołem Odbioru Końcowego, w terminie 10 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy.
7.2.14 Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę z uwzględnieniem stawki podatku od towarów
i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:
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Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103
NIP: 118-01-83-740
7.2.15 Płatność należności na podstawie faktury, będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ……………………….………………….. potwierdzony na fakturze, w terminie do
30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7.2.16 Za dzień otrzymania faktury, przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii CMKP przy ul.
Marymonckiej 99/103 w Warszawie (01-813).
7.2.17 Błędnie wystawiona faktura może spowodować naliczenie ponownego 30 dniowego terminu
płatności, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7.2.18 Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7.2.19 Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zapłaty wynagrodzenia, w przypadku
niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu mu środków finansowych, jednak
nie dłużej niż do 60 dni, a Wykonawca oświadcza, że w takich okolicznościach zrzeka się
jakichkolwiek roszczeń z tytułu opóźnienia płatności.

8

Prawa autorskie

8.1

Prawa autorskie do Oprogramowania

8.1.1

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu prawo do korzystania z
Oprogramowania oraz wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją Umowy
(„Dokumentacja Oprogramowania”) wraz z prawem do udzielania zgód na korzystanie oraz
wykonywanie praw zależnych (o których mowa w art. 2 oraz w art. 46 Prawa Autorskiego),
koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Wyposażenia (zwane dalej „Licencją”), w tym
w szczególności poprzez zawarcie wszelkich niezbędnych dla powyższego umów i
zapewnienie ich trwania, uprawniające Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania i
Dokumentacji Oprogramowania na zasadach określonych poniżej. W przypadku, w którym z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie byłoby możliwe nabycie przez Wykonawcę Licencji
na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nabędzie Licencję na swoją rzecz i następnie
przeniesie ją na rzecz Zamawiającego wraz z pisemną zgodą licencjodawcy Oprogramowania
i Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej „Licencjodawcą") na cesję oraz
oświadczeniem Licencjodawcy, że nie było możliwości udzielenia Licencji bezpośrednio na
rzecz Zamawiającego.

8.1.2

Wykonawca zapewni, że Oprogramowanie będzie posiadać kody i numery identyfikacyjne
Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji.

8.1.3

Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie
będą istniały) oraz nośniki, na których zapisane będzie Oprogramowanie wraz z wszelkimi
instrumentami, w szczególności kluczami sprzętowymi, niezbędnymi do korzystania z
Oprogramowania oraz niezbędną i kompletną Dokumentację Oprogramowania. Wykonawca
zapewni nabycie przez Zamawiającego prawa własności do przekazanych Zamawiającemu
egzemplarzy nośników i Dokumentacji Oprogramowania, co nastąpi na mocy samej Umowy z
momentem ich wydania Zamawiającemu podczas Odbioru Końcowego, bez konieczności
podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych czynności.

8.1.4

W odniesieniu do wchodzącego w skład Wyposażenia Oprogramowania autorstwa
Wykonawcy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu stosownych Licencji na zasadach
wskazanych w Umowie.

8.1.5

W odniesieniu do Oprogramowania innych producentów, jeżeli producent takiego
Oprogramowania standardowo udziela licencji na warunkach korzystniejszych od wskazanych
w Umowie, Wykonawca dostarczy stosowne dalsze licencje od producentów tego
Oprogramowania na warunkach korzystniejszych.

8.2

Zakres Licencji na Oprogramowanie
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8.2.1

Licencje będą wieczyste, a jeżeli z przyczyn obiektywnych okaże się to w danym przypadku
niemożliwe, to będą udzielone na najdłuższy możliwy okres. Licencje będą udzielone na
wersje Oprogramowania bieżące w dacie ich udzielenia Zamawiającemu oraz na kolejne
wersje Oprogramowania (aktualizacje) instalowane w ramach Licencji, dostępne co najmniej
w okresie do dnia 30 września 2021 r. W szczególności, w ramach Wynagrodzenia
Zamawiający będzie uprawniony do aktualizacji Oprogramowania oraz do modyfikacji
scenariuszy przewidzianych w urządzeniach symulacyjnych stanowiących element
Wyposażenia, w tym do otrzymania nowych wersji Oprogramowania, wydań uzupełniających i
poprawek programistycznych dostępnych w powyższym okresie. Wykonawca lub inny
podmiot wskazany przez Wykonawcę niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdej
dostępnej aktualizacji Oprogramowania, niezwłocznie ją Zamawiającemu dostarczy wraz z
odpowiednią Dokumentacją Oprogramowania dla nowej wersji oraz na wniosek
Zamawiającego zapewni instalację oraz (w obiektywnie możliwym zakresie) dostosowanie
aktualizacji do potrzeb Zamawiającego.

8.2.2

Wykonawca powinien zapewnić, by wszelkie Licencje dotyczące Oprogramowania były
udzielane na poniższych warunkach:
a. Nie później niż w dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego,
Zamawiający uzyska w możliwie najszerszym zakresie niewyłączną Licencję do
korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania, udzieloną na czas
nieokreślony, z prawem do przeniesienia Licencji przez Zamawiającego na dowolny
podmiot bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego na daną cesję (przy czym
możliwe będzie dalsze przeniesienie bez zgody Licencjodawcy na kolejnego zarządcę
Centrum lub z powrotem na Zamawiającego), jak również przenoszalną na inne osoby
trzecie. Licencja nie będzie mogła podlegać wypowiedzeniu ze strony Licencjodawcy ani
Wykonawcy za wyjątkiem przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego istotnych
postanowień Licencji i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez
Licencjodawcę na ich usunięcie;
b. Zamawiający będzie uprawniony, w ramach udzielonej Licencji, do korzystania z
Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe
zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części jakimkolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, jak i zwielokrotnianie w zakresie, w którym jest to niezbędne do
wprowadzenia, wyświetlania, dostosowania, przechowywania Oprogramowania dla
własnych potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych
w Dokumentacji Oprogramowania, zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem i
warunkami Licencji: w szczególności Zamawiający ma prawo do zainstalowania,
uruchamiania, przechowywania i używania Oprogramowania oraz sporządzania jego kopii
w celu zgodnego z przeznaczeniem używania Oprogramowania, w celach archiwalnych, w
celu wymiany wadliwej kopii lub w celu zweryfikowania błędów w Oprogramowaniu;
c.

Zamawiający będzie uprawniony w ramach udzielonej Licencji do trwałego lub czasowego
utrwalania i zwielokrotnienia Dokumentacji Oprogramowania jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym do normalnego korzystania z
Oprogramowania w sposób określony Licencją. Zamawiający może rozpowszechniać
sporządzone przez siebie kopie Dokumentacji Oprogramowania lub ich fragmentów
wyłącznie dla swojego użytku jak również udostępniać je w całości lub części w sieciach
komputerowych, w tym w Internecie, o ile będzie możliwe uzyskanie zgody Licencjodawcy
na powyższe prawo do rozpowszechniania;

d. Wykonawca zapewni Zamawiającemu udzielenie Licencji na polskie wersje językowe
Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania, o ile wersje takie będą dostępne;
e. Zamawiający nie będzie podejmować żadnych działań naruszających prawa własności
intelektualnej Licencjodawcy, w tym nie będzie udzielał niedozwolonych sublicencji ani w
żaden inny sposób bezprawnie udostępniał osobom trzecim oryginalnej kopii
Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części oraz Dokumentacji Oprogramowania;
f.

W przypadku powstania nowych funkcjonalności Oprogramowania w wyniku jego zmian
wprowadzanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, Wykonawca zapewni
Zamawiającemu nabycie, w ramach Wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do
tych zmian w możliwe najszerszym zakresie, w tym w szczególności na polach
eksploatacji określonych w Art. 8.2.2.b. Umowy wraz z prawem do wykonywania praw
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zależnych, a jeśli nabycie powyższych praw autorskich nie będzie możliwe, Wykonawca
zapewni Zamawiającemu nabycie prawa do korzystania z wprowadzonych zmian, o
których mowa w niniejszym artykule, na warunkach Licencji jak opisane
w
postanowieniach lit a-d powyżej.
8.2.3

Licencja może zostać udzielona Zamawiającemu na warunkach innych niż określone Umową,
za pisemną zgodą Zamawiającego, jedynie w przypadkach uzasadnionych okolicznościami
leżącymi po stronie producentów Oprogramowania.

8.2.4

W przypadku sprzeczności Umowy z warunkami udzielonej przez Licencjodawcę Licencji
rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie.

8.2.5

W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie o którym mowa w Art. 7, obejmuje udzielenie
wszelkich Licencji i sublicencji, oraz wszelkich innych czynności z tym związanych,
przewidzianych w Umowie. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

8.3

Prawa osoby trzeciej

8.3.1

Wykonawca zapewni, że udzielenie Zamawiającemu Licencji do Oprogramowania nie naruszy
żadnych praw osób trzecich, w tym praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków
towarowych i innych praw własności intelektualnej.

8.3.2

W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń
wynikających z naruszenia ich praw w związku z wykonaniem niniejszej Umowy przez
Wykonawcę, a w szczególności w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Projektu,
Oprogramowania lub Dokumentacji Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do
całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia
Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu, w tym do pokrycia odszkodowań i
kosztów związanych z dochodzeniem powyższych roszczeń, o ile Zamawiający podejmie
następujące działania:
a. niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniu, nie później jednak niż w
terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o roszczeniu, o ile wymagają tego
odpowiednie przepisy;
b. zapewni Wykonawcy informacje oraz konieczne pełnomocnictwa niezbędne do obrony
przed roszczeniem lub do osiągnięcia ugody.

8.3.3

Powyższe postanowienia w zakresie Licencji nie mają zastosowania, jeśli roszczenia osób
trzecich będą wynikiem postępowania Zamawiającego z naruszeniem zasad Licencji.

9

Gwarancja i Usługa Serwisowa

9.1

Gwarancja Wykonawcy

9.1.1

Wykonawca gwarantuje poprawne funkcjonowanie łącznie oraz każdego z osobna
Wyposażenia CSE, przez okres [.] (słownie: [.]) miesięcy od dnia podpisania:
a.

Protokołu Odbioru Wyposażenia CSE – dotyczy Części I zamówienia

b. Protokołu Odbioru Końcowego – dotyczy Części II i III zamówienia
(„Okres Gwarancji”).
9.1.2

W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, w tym okresowe przeglądy
gwarancyjne, w zakresie Wyposażenia CSE, świadczone przez Wykonawcę albo podmiot
posiadający autoryzację producenta Wyposażenia CSE. Miejscem świadczenia serwisu
gwarancyjnego jest CSE. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca podejmuje wszelkie
czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wyposażenia CSE.

9.1.3

W Okresie Gwarancji czas reakcji na zgłoszenie wady, usterki lub awarii Wyposażenia CSE,
wynosi 24 godziny od zawiadomienia zgłoszenia do przybycia przedstawiciela serwisu i
przystąpienia do zdiagnozowania przyczyn wady, usterki lub awarii Wyposażenia CSE i
następuje nie później, niż do godz. 10:00 następnego Dnia Roboczego po dniu.
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9.1.4

Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
podany poniżej dane kontaktowe:
a. tel.:......
b. adres email:

9.1.5

W Okresie Gwarancji Wykonawca niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie
............godzin od zgłoszenia wady, usterki lub awarii Wyposażenia CSE, usuwa wszelkie
wady, usterki i awarie, wymieniając bądź naprawiając wadliwe elementy. Gdyby usunięcie
wady, usterki lub awarii nie było możliwe w CSE, lub nie było możliwe do zrealizowania w
terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca najpóźniej w 72h od momentu
zgłoszenia, wymieni wadliwy element lub Wyposażenie CSE na nowy bądź element zastępczy
o takich samych lub lepszych parametrach, zapewniający prawidłowe działanie Wyposażenia
CSE.

9.1.6

Gwarancją Wykonawcy nie są objęte wady, usterki lub awarie Wyposażenia CSE wynikłe na
skutek:

9.1.7

a.

eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi;

b.

mechanicznego uszkodzenia;

c.

niedozwolonych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

d.

zdarzeń losowych, jak np. pożar, powódź, zalanie.

Wykonanie każdej z czynności serwisu gwarancyjnego, w tym okresowych przeglądów
gwarancyjnych, zostanie potwierdzone przez Wykonawcę albo podmiot opisany w Art. 9.1.2.
wpisem w karcie gwarancyjnej Wyposażenia CSE. Wpis do karty gwarancyjnej w przypadku
naprawy gwarancyjnej powinien obejmować również:
a.

informację o dacie i godzinie zgłoszenia wady, usterki lub awarii Wyposażenia CSE,

b.

opis wymienionych bądź naprawionych elementów;

c.

informację o dacie i godzinie odbioru Wyposażenia CSE po naprawie serwisowej.

9.1.8

Okres Gwarancji Wyposażenia CSE ulega przedłużeniu o czas, w którym z uwagi na wadę,
usterkę lub awarię Wyposażenia CSE niemożliwe było ich używanie. Okres gwarancji na
naprawiony albo wymieniony element albo element zastępczy jest równy Okresowi Gwarancji
i rozpoczyna bieg z dniem odbioru Wyposażenia CSE po naprawie serwisowej.

9.1.9

Zakres i terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych określają zalecenia producenta
Wyposażenia CSE oraz Załącznika nr 8 do SIWZ, złożonego wraz z Oferta Wykonawcy.
Ostatni okresowy przegląd gwarancyjny Wyposażenia zostanie przeprowadzony w terminie
czternastu (14) dni przed zakończeniem Okresu Gwarancji.

9.1.10 Koszty napraw gwarancyjnych i okresowych przeglądów gwarancyjnych, a w szczególności
koszty części zamiennych, zużytych materiałów oraz wszelkie koszty i wydatki związane z
pracą serwisantów w Okresie Gwarancji obciążają Wykonawcę.
9.1.11 Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i serwisów autoryzowanych przez
producentów Wyposażenia CSE przez okres co najmniej 10 lat od dnia podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego.
9.1.12 Wykonawca gwarantuje, że Oprogramowanie i Dokumentacja Oprogramowania dostarczone
Zamawiającemu będą przekazane na sprawnych nośnikach wolnych od usterek lub wad. W
ramach niniejszym udzielonej gwarancji jakości na nośniki, Wykonawca wymieni uszkodzony
nośnik na nośnik wolny od wad lub usterek, zawierający przedmiotowy Projekt,
Oprogramowanie, Dokumentację Oprogramowania lub zapewni jego wymianę przez podmiot
trzeci.

9.2

Gwarancja producentów

9.2.1

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę zgodnie z Art. 9.1 powyżej, nie narusza praw i
roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji Wyposażenia CSE lub ich
części, udzielonych przez ich producentów.
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9.2.2

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, zobowiązuje się zapewnić okresowe przeglądy
gwarancyjne Wyposażenia CSE, przewidziane w warunkach gwarancji danego producenta.

9.3

Rękojmia

9.3.1

Uprawnienia Zamawiającego z Gwarancji Wykonawcy i Gwarancji producentów nie naruszają
uprawnień Zamawiającego do skorzystania z przepisanych prawem roszczeń z rękojmi za
wady Wyposażenia CSE.

9.4

Usługa Serwisowa (dotyczy tylko Części I przedmiotu zamówienia).

9.4.1

Wykonawca w ramach Usługi Serwisowej zapewnia utrzymanie Wyposażenia CSE w ciągłej
eksploatacji poprzez bieżącą konserwację i obsługę techniczną Wyposażenia CSE,
obejmującą bez dodatkowych kosztów naprawę wszelkich wad lub usterek w działaniu
Wyposażenia CSE.

9.4.2

Usługa Serwisowa będzie świadczona przez okres 36 (trzydziestu sześciu miesięcy) od dnia
podpisania Protokołu Odbioru Wyposażenia CSE.

9.4.3

Dodatkowe warunki świadczenia Usługi Serwisowej określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

9.4.4

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu konserwacyjnego Wyposażenia CSE
co najmniej raz w miesiącu, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w Karcie Czynności
Serwisowych.

10 Podwykonawcy
10.1

Zasady ogólne

10.1.1 Wykonawca nie może powierzyć w całości, ani w części wykonania przedmiotu Umowy
osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z
wyjątkiem zakresu wskazanego w ofercie Wykonawcy.
10.1.2 Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza podwykonawcy(om)
wykonania żadnej części przedmiotu Umowy/powierza podwykonawcy(om) wykonanie
następującej części przedmiotu Umowy …………………..………..……
10.1.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za
własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się od tej odpowiedzialności względem
Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez
Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.
10.1.4 Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o którym mowa w Art. 10.1.2 Umowy, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku przeprowadzenia którego
zawarto Umowę, wymaga udowodnienia Zamawiającemu, iż:
a.

w przypadku zmiany dotychczasowego podwykonawcy, proponowany nowy
podwykonawca spełnia – w zakresie, w jakim Wykonawca powoływał się na zasoby
zastępowanego podwykonawcy – warunki udziału w postępowaniu, w wyniku
przeprowadzenia którego zawarto niniejszą Umowę i zobowiązuje się do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji Umowy na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia określone w tym postępowaniu lub

b. w przypadku rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy, Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powoływał się na zasoby
zastępowanego podwykonawcy i zobowiązuje się do osobistego wykonania zamówienia.
10.1.5 Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w Art. 10.1.4
Umowy, przed planowanym rozpoczęciem wykonania zakresu zamówienia wskazanego w art.
10.1.2 Umowy w odniesieniu do zmienianego podwykonawcy. Wprowadzenie zmiany wymaga
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uzyskania zgody Zamawiającego oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do
Umowy, zgodnie z postanowieniem Art. 13.1.3 d Umowy.

11

Odpowiedzialność i kary umowne

11.1

Odpowiedzialność za Wyposażenie CSE

11.1.1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym za utracone korzyści, za wszelkie szkody
powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
11.1.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym za utracone korzyści, za wszelkie szkody
powstałe w wyniku nienależytego działania Wyposażenia CSE.
11.1.3 Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy za szkody, które stanowią bezpośrednie
następstwo okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy, takich jak działanie siły
wyższej.

11.2

Kary umowne

11.2.1 Jeżeli z przyczyn, za które wyłącznej odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający lub nie
zachodzi udokumentowany przypadek siły wyższej, nastąpi opóźnienie w wykonaniu prac, w
stosunku do Harmonogramu, w szczególności w zakresie terminu:
a.

odbioru Wyposażenia CSE, nieprzekraczające czternastu (14) dni, Zamawiający będzie
uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości dziesięć tysięcy (10.000,00)
złotych za każdy dzień opóźnienia – Dotyczy tylko Części I zamówienia;

b. odbioru Szkoleń Technicznych, nieprzekraczające czternastu (14) dni, Zamawiający
będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości pięć tysięcy (5.000,00)
złotych za każdy dzień opóźnienia – Dotyczy tylko Części I zamówienia;
c.

Odbioru Końcowego, nieprzekraczające czternastu (14) dni, Zamawiający będzie
uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości tysiąc (1.000,00) złotych za
każdy dzień opóźnienia – Dotyczy Części II i III zamówienia.

11.2.2 Jeżeli z przyczyn, za które wyłącznej odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający lub nie
zachodzi udokumentowany przypadek siły wyższej, nastąpi opóźnienie w wykonaniu prac, w
stosunku do Harmonogramu, w szczególności w zakresie terminu:
a.

odbioru Wyposażenia CSE, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary
umownej w wysokości sześćdziesiąt tysięcy (60.000,00) złotych za piętnasty (15) dzień
opóźnienia i dodatkowo po dwadzieścia tysięcy (20.000) złotych za każdy kolejny dzień
opóźnienia– Dotyczy tylko Części I zamówienia;

b. odbioru Szkoleń Technicznych, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary
umownej w wysokości trzydzieści tysięcy (30.000,00) złotych za piętnasty (15) dzień
opóźnienia i dodatkowo po dziesięć tysięcy (10.000) złotych za każdy kolejny dzień
opóźnienia – Dotyczy tylko Części I zamówienia;
c.

Odbioru Końcowego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej
w wysokości sześć tysięcy (6.000,00) złotych za piętnasty (15) dzień opóźnienia i
dodatkowo po dwa tysiące (2.000) złotych za każdy kolejny dzień opóźnienia – Dotyczy
Części II i III zamówienia.

11.2.3 W każdym przypadku naruszenia postanowień Art. 3.11.2, Zamawiający będzie uprawniony
do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy
przypadek naruszenia.
11.2.4 W każdym przypadku naruszenia postanowień Art. 9.4.4. polegających na niewykonaniu
przeglądu konserwacyjnego Wyposażenia CSE co najmniej raz w miesiącu, Zamawiający
będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości pięć tysięcy (5.000,00)
złotych, za każdy przypadek naruszenia.
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11.2.5 W każdym przypadku naruszenia postanowień Art. 9.1.3. polegających na opóźnieniu w
usunięciu wszelkich wad, usterek i awarii Wyposażenia CSE w Okresie Gwarancji,
Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości:
a.

pięć tysięcy (5.000,00) złotych, za każdy dzień opóźnienia – Dotyczy Części I zamówienia

b. tysiąc (1.000,00) złotych, za każdy przypadek opóźnienia – Dotyczy Części II zamówienia
c.

pięćset (500,00) złotych, za każdy dzień opóźnienia – Dotyczy Części III zamówienia

11.2.6 W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, lub jej niezrealizowanej części,
lub gdy Zamawiający wypowie Umowę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
spoczywa na Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi lub wypowie Umowę z przyczyn
niedotyczących Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary
umownej w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) Wynagrodzenia netto. W takim
przypadku kary za opóźnienie nie są należne.
11.2.7 Kary umowne wskazane w niniejszym Art. 11.2, mogą być dochodzone z każdego tytułu
odrębnie i mogą się kumulować. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30%
Wynagrodzenia Wykonawcy netto.
11.2.8 W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w Art. 11.2 Umowy,
Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową, a Wykonawca obowiązany jest do
dokonania płatności w kwocie wynikającej z noty obciążeniowej w terminie do siedmiu (7) dni
licząc od dnia jej otrzymania.
11.2.9 W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, jeśli Wykonawca nie dokona
ich zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może dokonać
potrącenia kwot należnych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy.
11.2.10 W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

12 Klauzula poufności
12.1

Wykonawca zobowiązuje się bezterminowo i bezwarunkowo zachować w tajemnicy wszelkie
dane osobowe oraz informacje, dane, materiały, dokumenty, niebędące informacją publiczną,
w szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, knowhow, organizacyjne, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz osób
lub podmiotów z nim współpracujących, otrzymane przez Wykonawcę w jakikolwiek sposób –
zamierzony lub przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej – w związku z
realizacją przedmiotu Umowy, zwane dalej: „danymi poufnymi”.

12.2

Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie będą one bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane, w innym celu niż wykonanie przedmiotu Umowy, bez uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że
konieczność ujawnienia tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia
sądu, decyzji właściwego organu władzy publicznej lub z treści niniejszej Umowy.

12.3

Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki
łączności oraz nośniki wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania
danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie tych danych, w tym w szczególności danych
osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy, przed dostępem osób
trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

12.4

W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek uzgodnić z
Zamawiającym w formie dokumentowej czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej
klauzuli umownej.

12.5

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku
naruszenia tajemnicy danych poufnych lub powstaniu zagrożenia takiego naruszenia, wraz z
opisaniem okoliczności tego zdarzenia i zastosowanych środkach zaradczych.
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13

Zmiana treści Umowy

13.1

Zmiana treści Umowy

13.1.1 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z
okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy PZP lub w Art. 13.1.3 poniżej.
13.1.2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności oraz muszą być dokonane przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
13.1.3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w
następujących przypadkach:
a. w przypadku, gdy Wyposażenie CSE zostało wycofane z rynku, lub zaprzestano jego
produkcji, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce produkt posiada nie gorsze
cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem Oferty, w zakresie
parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, a także oferowanych przez
Wykonawcę zgodnie z złożonym wraz z Ofertą wypełnionym załącznikiem nr 8 do SIWZ,
oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana produktu stanowiącego przedmiot
Oferty będzie dopuszczalna. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian, z
zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej
przyczyny nie może zostać zwiększone;
b. w przypadku, gdyby na rynku pojawił się nowy model Wyposażenia CSE i nowy model
będzie posiadać nie gorsze cechy, parametry, funkcjonalności niż Wyposażenie CSE, w
zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, a także oferowanych
przez Wykonawcę zgodnie z złożonym wraz z Ofertą wypełnionym załącznikiem nr 8 do
SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana Wyposażenia CSE będzie
dopuszczalna. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego artykułu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może
zostać zwiększone.
c.

zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących okolicznościach:


w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może dokonać modyfikacji terminów
realizacji przedmiotu Umowy zawartych w Harmonogramie;



wydłużenie okresu realizacji Umowy, w przypadku zmiany harmonogramu realizacji
Projektu w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy, która nie wynika z okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że okres na jaki może zostać
przedłużony termin realizacji przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące,

d. zmianę podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy,
przy czym w przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, powoływał się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w
art. 22a ustawy PZP, zastosowanie mają postanowienia Art. 10.1.4. oraz 10.1.5 Umowy.

14

Forma i tryb rozwiązania Umowy

14.1

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego

14.1.1 Oprócz przypadków odstąpienia od Umowy wskazanych w Kodeksie Cywilnym oraz w
ustawie PZP, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy lub jej
niezrealizowanej części z ważnych powodów, ze skutkiem natychmiastowym lub z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, według wyboru Zamawiającego.
14.1.2 Za ważne powody uważa się przypadki gdy:
a.

Wykonawca powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej lub rozszerzył zakres
podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody Zamawiającego i nie zmienił
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sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie
określonym w tym wezwaniu;
b. Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania Umowne i nie zmienił sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go
do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;
c.

14.2

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania, przedmiotu
Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zrealizować przedmiot
Umowy w terminie określonym w Art. 4.1.2 Umowy i nie zmienił sposobu realizacji Umowy
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu.

Odstąpienie od Umowy

14.2.1 Poza przypadkami, o których mowa w Art. 14.1 Umowy, żadnej ze Stron nie przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przed upływem okresu jej
obowiązywania.
14.2.2 Odstąpienie od Umowy lub jej niezrealizowanej części albo wypowiedzenie Umowy wymaga
złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne:
a.

z dniem doręczenia go drugiej Stronie – w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego;

b. z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres wypowiedzenia
liczony od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drugiej Stronie – w
przypadku rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
14.2.3 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej niezrealizowanej części lub wypowiedzeniu
Umowy winno zostać przekazane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane na
adres siedziby Strony wskazany w komparycji Umowy. Korespondencję odebraną lub
nieodebraną, a nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora wyznaczonego i
zwróconą nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie
doręczoną.
14.2.4 W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie wykonać wszystkie niezbędne czynności umożliwiające sprawne zakończenie
spraw w toku oraz zwrócić Zamawiającemu dokumenty, w których jest posiadaniu w związku z
realizacją niniejszej Umowy.
14.2.5 W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania przez
którąkolwiek ze Stron:
a.

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonany lub nienależycie wykonany
przedmiot Umowy;

b.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy;

c.

W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zobowiązuje
się w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury pokryć
koszty części przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z Umową do dnia rozwiązania
Umowy. Postanowienia Art. 7.2 Umowy stosuje się odpowiednio.

15

Cesja

15.1

Zakaz cesji Wykonawcy

15.1.1 Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelności lub przenoszenia w
jakikolwiek inny sposób swoich praw i zobowiązań przysługujących mu względem
Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy, za wyjątkiem cesji wierzytelności o zapłatę
wynagrodzenia na rzecz banku lub innej instytucji finansującej, za uprzednią zgodą
Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15.2

Cesja Zamawiającego
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15.2.1 Zamawiający ma prawo do przeniesienia wszelkich praw, obowiązków i roszczeń
wynikających z Umowy na dowolny podmiot, w szczególności mogący pełnić funkcję zarządcy
lub użytkownika CSE, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

16

Klauzula salwatoryjna

16.1.1 Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia
Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz intencją Stron.
16.1.2 W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za
niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie
uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia
pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub
niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede
wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych
przez prawo.

17

Zawiadomienia

17.1

Dane kontaktowe
Korespondencja Stron w związku niniejszą Umową będzie doręczana przedstawicielom Stron
w formie (a) doręczenia osobistego, (b) wysłania listem poleconym ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub (c) za pośrednictwem kuriera, do osób i na adresy podane
poniżej:
a. Do Zamawiającego:
adres: [.]
tel.: + 48 […]; kom.: + 48 […]
faks: + 48 […]
e-mail: […]
do wiadomości: […]
b. Do Wykonawcy:
adres: […],
tel.: + 48 […]; kom.: + 48 […]
faks: + 48 […]
e-mail: […]
do wiadomości: […]

17.2

Zmiana danych kontaktowych
Strony zobowiązują się niezwłocznie informować na piśmie o każdorazowej zmianie podanych
powyżej danych kontaktowych. Zmiana danych kontaktowych nie będzie powodowała
konieczności zmiany Umowy.

18 Postanowienia końcowe
18.1

Prawo właściwe
Umowa podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie mają
zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93).

18.2

Właściwość sądu
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Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonaniem niniejszej
Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej
wierze, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony. W przypadku nieosiągnięcia
przez Strony porozumienia w drodze negocjacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
poinformowania jednej Strony przez drugą Stronę o powstałym sporze, wszelkie spory
związane z niniejszą Umową lub wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą
ostatecznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

18.3

Ilość egzemplarzy, parafowanie i podpisanie Umowy
Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech (3) jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa otrzymuje Zamawiający.

Niniejsza Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi
Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa PO WER.

W imieniu Zamawiającego

W imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 1
Ogólny harmonogram
Dotyczy Części I zamówienia

Lp.

Etap

Opis czynności

Termin wykonania

a.

I

Dostawa szczegółowego
harmonogramu realizacji
przedmiotu Umowy;

do siedmiu (7) dni od dnia podpisania
umowy,

Dostawa DTR Sprzętu;

b.

Dostawa rysunków
technicznych
obrazujących miejsce
Montażu Sprzętu w
pomieszczeniach CMKP;

c.

d.

II

Dostawa i Montaż
elementów (części)
Wyposażenia
wymagających Montażu;

maksymalnie osiemdziesiąt cztery (84) dni
od dnia podpisania umowy

e.

III

Wykonanie Połączeń,
czynności Montażu i
Uruchomienia Sprzętu;

maksymalnie sto dwanaście (112) dni od
dnia podpisania umowy,

f.

Dostawa szczegółowego
zakresu i terminów
Szkolenia;

g.

Przeprowadzenie
Szkoleń Technicznych

h.

Podpisanie przez Strony
Protokołu Odbioru
Wyposażenia CSE oraz
Odbioru Szkoleń
Technicznych:
w terminie do 162 dni od dnia podpisania
Umowy (Dotyczy podpisania protokołu
odbioru Wyposażenia CSE oraz Odbioru
Szkoleń Technicznych) – Dotyczy Części I
zamówienia.
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Dotyczy Części II i III zamówienia

Lp.

Etap

Opis czynności

Termin wykonania

i.

I

Dostawa szczegółowego
harmonogramu realizacji
przedmiotu Umowy;

do siedmiu (7) dni od dnia podpisania
umowy,

j.

II

Dostawa i Montaż
elementów (części)
Wyposażenia
wymagających Montażu;

k.

III

Dostawa szczegółowego
zakresu i terminów
Szkoleń;

l.

Przeprowadzenie
Szkoleń Instruktorów
Symulacji

m.

Podpisanie przez Strony
Protokołu Odbioru
Końcowego:

do osiemdziesiąt cztery (84) dni od dnia
podpisania umowy

Część II: w terminie do 172 dni od dnia
podpisania Umowy.
Część III: w terminie do 182 dni od dnia
podpisania Umowy.
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Wzór umowy
Załącznik nr 2

Oferta Wykonawcy
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Wzór umowy
Załącznik nr 3

Odpisy KRS, pełnomocnictwa
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Wzór umowy
Załącznik nr 4
……………….., dnia………………….
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Wykonawca ………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres)

na podstawie zawartej umowy dostawy nr ZP/……………. z dnia………………………………
przekazuje następujący sprzęt:
Lp.

Ilość (szt.)

Nazwa

MODEL/TYP

Strony stwierdzają, że sprzęt dostarczony dnia ……………….………., po montażu/instalacji jest
)
gotowy/ nie jest gotowy do użytku i wnoszą następujące zastrzeżenia* :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kartę gwarancyjną oraz instrukcje obsługi w języku polskim załączono.
Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji oferowanych urządzeń dokonano w dniu ……………………
Miejsce i adres szkolenia: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Szkolenie zakończone uzyskaniem: …………………………………………………….
Lista osób ze strony zamawiającego uczestniczących w szkoleniu w załączeniu.

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy;

………………………………………

……………………………

(podpis i pieczątka)

(podpis i pieczątka)

Umowa na Dostawę wyposażenia CSE
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Wzór umowy
Załącznik nr 5
……………….., dnia………………….
PROTOKÓŁ ODBIORU WYPOSAŻENIA CSE

Wykonawca ………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres)

na podstawie zawartej umowy dostawy nr ZP/……………. z dnia………………………………
przekazuje następujący sprzęt:
Lp.

Ilość (szt.)

Nazwa

MODEL/TYP

Strony stwierdzają, że sprzęt dostarczony dnia ……………….………., po montażu/instalacji jest
)
gotowy/ nie jest gotowy do użytku i wnoszą następujące zastrzeżenia* :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kartę gwarancyjną oraz instrukcje obsługi w języku polskim załączono.
Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji oferowanych urządzeń dokonano w dniu ……………………
Miejsce i adres szkolenia: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Szkolenie zakończone uzyskaniem: …………………………………………………….
Lista osób ze strony zamawiającego uczestniczących w szkoleniu w załączeniu.

Przedstawiciel Wykonawcy;

Przedstawiciel Zamawiającego:

………………………………………

……………………………

(podpis i pieczątka)

(podpis i pieczątka)
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Wzór umowy
Załącznik nr 6
……………….., dnia………………….
Wzór Protokołu Odbioru Szkoleń Technicznych
Wykonawca ………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres)

na podstawie zawartej umowy dostawy nr ZP/……………. z dnia………………………………
Wykonawca przeprowadził Szkolenie Techniczne wskazanych przez Zamawiającego instruktorów
endoskopii i instruktorów symulacji z obsługi poszczególnych urządzeń symulacyjnych (w tym m. in.
użytkowania, działania i funkcjonalności urządzeń i oprogramowania, realizacji scenariuszy symulacji,
możliwości oferowanych przez urządzenia), obsługi zintegrowanego systemu nadzoru i administracji
oraz obsługi systemu audio-video.
Szkolenia techniczne (obsługowe) zostano przeprowadzone w języku polskim zgodnie z
postanowieniami Umowy.
Opis ewentualnych uwag i spostrzeżeń do zakresu szkolenia, warunkujących odbiór:
...................................................................................................................................................
Szkolenie przeprowadzono w dniu ……………………
Miejsce i adres szkolenia: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….........................................
Szkolenie zakończone uzyskaniem: …………………………………………………….
Lista osób ze strony zamawiającego uczestniczących w szkoleniu w załączeniu.

Przedstawiciel Wykonawcy;

Przedstawiciel Zamawiającego:

………………………………………

……………………………

(podpis i pieczątka)

(podpis i pieczątka

Umowa na Dostawę wyposażenia CSE
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Wzór umowy

Załącznik nr 7
……………….., dnia………………….
KARTA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Wykonawca ………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres)
na podstawie zawartej umowy dostawy nr ZP/……………. z dnia………………………………
Pieczęć zakładu serwisowego

Imię i nazwisko Wykonawcy

Nr ewidencyjny zgłoszenia

Nr uprawnienia

DANE UŻYTKOWNIKA
Nazwa

DANE SPRZĘTU
nazwa

Lokalizacja urządzenia

Typ/ Numer fabryczny i rok produkcji

Data przekazania do eksploatacji

Telefon kontaktowy

Na gwarancji / po gwarancji

WYKONANE CZYNNOŚCI SERWISOWE

UŻYTE MATERIAŁY, PODZESPOŁY
l.p. Nazwa podzespołu
j.m.

UWAGI
Uwagi, wnioski, spostrzeżenia

Umowa na Dostawę wyposażenia CSE
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ilość

Wzór umowy

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI
SPORZĄDZIŁ

ODEBRAŁ

Data i podpis

Data i podpis

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy;
………………………………………
(podpis i pieczątka)

……………………………
(podpis i pieczątka)
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