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Załącznik nr 5 – wzór umowy 

UMOWA Nr SR/XV-270-11-EFK/19-… 
 
Umowa zawarta w dniu ……………………. r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
nr SR/XV-270-11-EFK/19, na świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu 
medycznego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu 
  
pomiędzy: 
 
Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei  
ul. Mickiewicza 2 
60-834 Poznań 
NIP: 781-16-19-837 
REGON: 000 31 33 25 
Reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora – lek. med. Elżbietę Wrzesińską - Żak 
2. Głównego Księgowego – mgr Ewę Kurkowiak 
zwanym w dalszej części umowy: Zamawiającym 

 
a 
 
 
 
 
NIP:  
REGON:  
Reprezentowanym przez: 
 
 
zwanym w dalszej części umowy: Wykonawcą 
 
na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) zawarto 
umowę następującej treści. 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac serwisowych (przeglądów)  
w stosunku do aparatury i sprzętu medycznego, należących do Zamawiającego, 
szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (pakiet nr …), 
zwanych w dalszej części umowy urządzeniem/urządzeniami. 

2. SIWZ oraz oferta z dnia …………… r., stanowią integralną część niniejszej umowy. 
3. Zmawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 Ustawy. 
4. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 2 
 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szpitalu 
Miejskim im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu oraz w Ośrodku 
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy ul. Podolańskiej 46 
w Poznaniu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy w drodze umowy zawartej na piśmie 
przetwarzanie danych osobowych. Umowa ta jest załącznikiem do niniejszej umowy  
(Załącznik nr 2 do niniejszej umowy) i stanowi jej integralną część. Wykonawca wraz 
z podpisaniem umowy będzie zobowiązany jednocześnie podpisać umowę  
powierzenia przetwarzania danych osobowych – niniejszy zapis dotyczy pakietów nr: 
11, 13, 16, 20 i 21. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. W cenie przeglądu technicznego Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty 
związane z wykonaniem usługi takie jak: dojazd do siedziby Zamawiającego, koszty 
materiałów niezbędnych do wykonania usługi etc. 

4. W trakcie trwania umowy (24 miesiące) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
takiej ilości przeglądów rocznie jaka została określona w Załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 
 

§ 3 
 

1. Pod pojęciem przeglądy techniczne i konserwacje należy rozumieć wykonywanie 
czynności, których zakres określają zalecenia producenta urządzenia mające na celu 
podtrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń, polegające na: 

a) utrzymaniu sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń objętych 
niniejszym zamówieniem, 

b) konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia 
producenta i Zamawiającego, 

c) przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego 
urządzeń zapewniających sprawną i bezpieczną ich eksploatację zgodnie z 
ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
211 ze zm.), 

d) prowadzenie paszportów technicznych urządzeń, wypełnianie niezbędnych 
formularzy lub innych dokumentów dotyczących urządzeń. 

2. Przeglądy urządzeń będą dokonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów 
ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta 
zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 211 ze zm.). 

3. Harmonogram zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu 
umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od podpisania umowy, tj. do 
dnia ………………………. 

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów 
podanych w niniejszym harmonogramie za wcześniejszym porozumieniem Stron. 
Maksymalnie w terminie 3 dni przed planowaną datą przeglądu Zamawiający ma 
możliwość zmiany terminu przeglądu z uwagi na uzasadnione okoliczności związane 
z prowadzoną działalnością. 

5. Serwisant każdorazowo zobowiązany jest zgłosić się do Działu Technicznego Szpitala 
celem odebrania identyfikatora umożliwiającego wejście na Oddziały szpitalne. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności przeglądowo – 
konserwacyjnych zgodnie z właściwościami danego urządzenia, obowiązującymi 
instrukcjami, standardami, normą, po pisemnym zgłoszeniu przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego. 

7. Zakończenie czynności przeglądowo – konserwacyjnych nastąpi w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego. 

8. W razie stwierdzenia konieczności wymiany części lub dokonania naprawy aparatury 
lub sprzętu medycznego zakres tych prac należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu 
do Działu Technicznego Szpitala, celem ustalenia dalszej drogi postępowania. 

9. Wykonanie usługi (przeglądu) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w Dziale 
Technicznym Szpitala Specjaliście ds. Aparatury Medycznej, wystawia raport 
serwisowy, który dołącza do faktury. 

10. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 
sprawować będzie pani Maria Grześkowiak, tel. 61 2245-425.  

11. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
…………………………………………………………, tel……………………………. 

 
§ 4 

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego urządzeń, 
zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą 
harmonogramem, 

b) bieżącej konserwacji urządzeń zalecanej przez producenta oraz innych 
wynikających z przepisów BHP przeglądów zapewniających sprawną  
i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu, oraz zgodnie z ustawą z dnia 
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 876), 

c) odnotowywania faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpisanie w 
kartę eksploatacji urządzenia (paszport, formularz czynności serwisowych lub 
inny dokument urządzenia), 

d) sporządzania notatek o stanie technicznym urządzeń, w tym nie nadających się do 
naprawy, 

e) wydawania orzeczeń o stanie technicznym urządzeń, 
f) umożliwienia utrzymania stałego kontaktu z Zamawiającego z Wykonawcą, w 

celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach 07:00 – 14:30. 

 
§ 5 

 
1. Czynności przeglądowo – konserwujące obejmują w szczególności: 

a) sprawdzenie prawidłowości działania, 
b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, 
c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy 

określonego sprzętu), 
d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, 
e) legalizację (jeśli dotyczy określonego sprzętu – pakiet nr 38, 39, 40, 41), 
f) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu – pakiet nr 38, 39, 40, 41), 
g) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (w przypadku 

aparatów do mierzenia cieśnienia), 
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h) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 
i) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli 

dotyczy określonego urządzenia), 
j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu 

Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie 
czynności z związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach  
z udziałem UDT, 

k) w przypadku sterylizatorów i autoklawów należy sprawdzić: zawór 
bezpieczeństwa, filtry siatkowe i zawory zwrotne, połączenie rurowe, 
przekładnie łańcuchową drzwi, filtr napowietrzający, odwadniacze, położenie  
i działanie krańcówek drzwi, sprzęgło ślizgowe, napowietrzenie pompy, 
podciśnienie pompy, łańcuch napędu drzwi, listwy bezpieczeństwa drzwi, 
urządzenia do temperatury, sprawdzenie działania programu pod względem 
czasu, napięcie baterii, rekalibrowanie czujników. 

2. Wykonanie czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie 
potwierdzone wpisem do paszportu technicznego danego urządzenia. 

3. Z każdego przeglądu i konserwacji zostanie sporządzony i dostarczony 
Zamawiającemu protokół wykonania przeglądu / konserwacji (raport serwisowy), 
zawierający co najmniej następujące informacje: 

a) datę rozpoczęcia wykonywania usługi, 
b) datę zakończenia wykonywania usługi, 
c) dostrzeżone usterki oraz ich przyczynę, 
d) rodzaj wykonywanych czynności, 
e) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osoby (osób) wykonującej usługę, 
f) stan urządzenia po wykonaniu usługi. 

4. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek 
umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie 
niesprawne – nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających 
konserwacji i przeglądom technicznym, w ramach przeprowadzonych postępowań 
kasacyjnych lub wycofaniem z eksploatacji z innych powodów. 

6. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy 
zobowiązany będzie do wydawania orzeczeń technicznych dla urządzeń 
kwalifikowanych do kasacji. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada wymagane uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także 
dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania 
wszelkich świadczeń wynikających z postanowień niniejszej umowy w sposób 
całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy 
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 

b) wszelkie świadczenia wykonywane na rzecz Zamawiającego na podstawie 
postanowień niniejszej umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od 
podmiotu profesjonalnie zajmującego się świadczeniem usług. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej 
umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, najwyższą należytą 
starannością oraz wymaganiami wskazanymi przez producenta urządzeń. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z niewłaściwą 
realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 7 

 
Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (podstawa 
prawne: art. 29 ust. 3a Ustawy PZP)Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 29 ust. 3a PZP): 

a) Zamawiający od Wykonawcy wymagać będzie, ażeby osoby wykonujące czynności 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia zatrudnione były na 
podstawie umowy o pracę; 

b) Zamawiający ma możliwość na każdym etapie realizacji usługi zażądać od 
Wykonawcy wykazaniem się, że osoby realizujące zamówienie zatrudnione są na 
podstawie umowy o pracę na podstawie wydruków ZUS, w przypadku niespełnienie 
wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę Zamawiający ma 
możliwość bez ponoszenia konsekwencji wypowiedzieć umowę z Wykonawcą z 
przyczyny leżącej po jego stronie; 

c) Sankcją za naruszenie obowiązku zatrudnienie pracowników przy realizacji umowy, 
Wykonawca zobowiązany będzie uiścić karę umowną, liczoną od każdego 
ujawnionego przypadku, tj. każdej osoby, w wysokości 500 PLN. Jednocześnie na 
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w/w naruszenie w 
terminie 7 dni, a nie usunięcie spowoduje naliczanie kolejnej kary umowy oraz 
wypowiedzenie umowy z tytułu okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 

 
§ 8 

 
Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy (2 lat): od dnia ……………. do dnia 
………………. 
 

§ 9 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie: 
 

PAKIET nr … (ilo ść przeglądów w trakcie trwania umowy: …): 
 
Cena jednostkowa 1 przeglądu: 
netto:  ………………………………………………………………………………………... zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………… 
 
brutto:  ……………………………………………………………………………………….. zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………… 
 
Cena łączna wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy (24 miesięcy): 
netto:  ………………………………………………………………………………………... zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………… 
 
brutto:  ……………………………………………………………………………………….. zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………… 
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Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonany przegląd. 
Zapłata ceny jednostkowej za 1 przegląd nastąpi każdorazowo po wykonaniu danego 
przeglądu. 
Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy 
czym faktura ta winna zostać wystawiona i dostarczona do Zamawiającego nie później niż w 
terminie 7 dni od daty wykonania usługi (przeglądu), na podstawie protokołu wykonania 
(raportu serwisowego) oraz wpisu do paszportu technicznego. 
 

2. Rozliczenie należności określonej w §8 pkt 1 nastąpi na podstawie faktury VAT, 
wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu usługi (każdorazowo za wykonanie 
każdego z przeglądów). Zapłata nastąpi zgodnie z zapisami §8 pkt 1 od daty przyjęcia 
faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT.  

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z 

zastosowaniem i naliczeniem stawki podatku od towarów i usług dotyczącej 
przedmiotu umowy. 

6. W razie zwłoki z zapłatą faktury (rachunku) przez Zamawiającego w terminie 
określonym w ust. 1, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki zwłoki, w wysokości 
określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 

7. W sytuacji nieterminowych płatności Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania 
usługi. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całej wartości umowy lub 
zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie przedmiotu umowy nie 
będzie powodować dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo – prawnych. 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 

9. Wykonawca gwarantuje, iż w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe nie 
ulegną zmianie. 

 
§ 10 

 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części 
umowy, zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 11 

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający 

naliczał będzie kary umowne w wysokości: 
a) z tytułu niewykonania umowy z winy po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% łącznego wynagrodzenia brutto za wszystkie przeglądy w czasie trwania 
umowy (24 miesięcy) określonego w § 8 ust. 1 umowy, 
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b) za nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 
brutto za wszystkie przeglądy w czasie trwania umowy (24 miesięcy) 
określonego w § 8 ust. 1 umowy, 

c) za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi, o którym mowa  
w § 3 ust. 5 umowy - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto za 
wszystkie przeglądy w czasie trwania umowy (24 miesięcy) za każdy dzień 
przekroczenia terminu wykonania usługi, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 
brutto za wszystkie przeglądy w czasie trwania umowy (24 miesięcy) 
określonego w § 8 ust. 1 umowy, 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,  
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 
brutto za wszystkie przeglądy w czasie trwania umowy (24 miesięcy) 
określonego w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące 
naruszenie postanowień umowy polegających na wykonaniu usługi niezgodnej 
z umową, 

f) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 20% łącznej wartości brutto za 
wszystkie przeglądy w czasie trwania umowy (24 miesięcy) umowy określonej 
w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto za 
wszystkie przeglądy w czasie trwania umowy (24 miesięcy) określonego w  
§ 8 ust. 1 umowy, 

b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto za 
wszystkie przeglądy w czasie trwania umowy (24 miesięcy) określonego  
w § 8 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 

4. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie będą 
rozliczane na podstawie odrębnej faktury wystawionej przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
Przed egzekwowaniem kar określonych w § 11, Strony przystąpią do ugodowego załatwienia 
sporu wynikającego z niedotrzymania odpowiednich warunków  umowy. 
 

§ 13 
 

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w przypadku: 
a) obniżenia cen jednostkowych za świadczoną usługę, 
b) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według 

obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedmiotu zamówienia, 
zmiana następuje po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, z tym że 
kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, 
a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku  
i kwoty brutto tego wynagrodzenia. 
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2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku: 
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę; 

c) zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie  dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie 
cen z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem oraz do przedstawienia 
Zamawiającemu stosowanego aneksu do umowy pod rygorem nieważności zmiany. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny usługi po uprzednim 
podpisaniu aneksu z Wykonawcą. 

 
§ 14 

 
Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych 
z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego oraz nie 
dokona żadnych innych czynności, w wyniku których doszłoby do zmiany Stron umowy.  

 
§ 15 

 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają do rozpoznania właściwemu 
rzeczowo sądowi w Poznaniu. 
 

§ 16 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 17 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
Wykonawca:                                            Zamawiający: 

 
 
 
 
 
 
 
 


