Załącznik nr 3 do SIWZ po
zmianie
Umowa nr ZP-272-…/….
Zawarta w dniu ....................... w Krakowie pomiędzy:
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków,
wpisanym do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000144803, nr NIP: 525000-80-57, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Instytutu: Zastępca
Dyrektora - Dyrektor Oddziału w Krakowie – dr med. Konrad Dziobek
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………
wpisaną do ……………….
w imieniu której działa:
.................................................
.................................................
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP-271-54/19 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych
wymienionego w załączniku do umowy:
zestawu źródeł promieniotwórczych Bio mCT GE -68 do kalibracji aparatu PET/CT-Biograph mCT- 4R
do Zamawiającego w jego siedzibie w Krakowie, ul. Garncarska 11, w ilości i za cenę określoną w tym
załączniku.
2. Wykonawca, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, może w przypadku zakończenia
produkcji, wstrzymania produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia,
zmienić zaoferowany w umowie zakończony/ wstrzymany/ wycofany produkt:
a) na tożsamy produkt tego samego producenta, lecz o innej nazwie/numerze katalogowym
lub
b) na tożsamy produkt innego producenta, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie lub niższej.
Zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Produkt tożsamy musi spełniać wszystkie
wymogi SIWZ.
3. Wartość brutto przedmiotu umowy nie może być wyższa niż …………… zł (słownie: …………………).
4. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT w wysokości …………………, koszty
ubezpieczenia i transportu do Zamawiającego.
5. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy.
6. Nie dopuszcza się możliwości zmiany ceny w okresie obowiązywania umowy, poza:
1) ustawową zmianą stawki podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem
umowy;
2) zmianą ceny jednostkowej na skutek obniżki ceny jednostkowej wprowadzonej przez
Wykonawcę w trakcie trwania umowy, innej niż wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiany z
pkt 1 i 2 zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Pracowni PET Zamawiającego na
własny koszt i ryzyko do 9 tygodni od czasu wypełnionych i odesłanych do Wykonawcy formularzy:
PAA, END User Statement oraz RM License Translation Form w godzinach 8:00-14:00 (dotyczy także
spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy).
2. Niedostarczenie faktury lub nieprzesłanie faktury na Platformę Elektronicznego Fakturowania wraz
z towarem spowoduje zwrot towaru na koszt Wykonawcy. Strony dopuszczają również możliwość
dostarczenia wraz z towarem jedynie wydruku faktury lub specyfikacji dostawy, pod warunkiem
dostarczenia oryginału faktury lub przesłania faktury na Platformę Elektronicznego Fakturowania w
terminie 7 dni roboczych od daty dostawy.
3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do
chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
§3
1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (sposób użycia,
faktura) i sygnowane numerami umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów
producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski. Zamawiający dopuszcza
ww. dokumenty w języku angielskim.
2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia będą zwracane
Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie (faksem) lub poprzez email.
§4
1. Płatność zrealizowana będzie w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury i po zrealizowaniu
zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy w
banku…………………… nr rachunku …………………………. Każdorazowa zmiana numeru rachunku
bankowego wraz z nazwą banku, w którym rachunek ten jest prowadzony wymaga pisemnej zmiany
w formie aneksu do umowy.
2. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w tej ustawie
(Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl).
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
Platformę Elektronicznego Fakturowania; powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres .................................
4. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć
Zamawiającemu odsetki umowne w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Termin do
zapłaty biegnie od otrzymania przez Zamawiającego faktury w wersji papierowej lub od otrzymania
przez Zamawiającego powiadomienia o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
Platformę Elektronicznego Fakturowania.
5. Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za zrealizowane dostawy przedmiotu umowy na
podstawie zamówień upoważnionych pracowników Zamawiającego.
§5

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowa.
§6
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad, o terminie gwarancji nie
krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy oraz posiada wymagane prawem świadectwa.
2. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod
warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez
Zamawiającego.
3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub/i niezgodnego z zamówieniem lub/i niezgodnego
z umową lub/i wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i
powiadomi Wykonawcę wzywając do usunięcia wad, usunięcia niezgodności, uzupełnienia ilości.
Zamawiający na koszt Wykonawcy odeśle partię towaru zawierającą wady lub/i niezgodnego z
zamówieniem lub/i niezgodnego z umową lub odmówi przyjęcia towaru.
4. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od dnia otrzymania protokołu przeprowadzić procedurę
reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostawę towaru pełnowartościowego lub/i w
zamawianej ilości lub/i zgodnego z zamówieniem lub/i zgodnego z umową w ciągu 9 tygodni- pod
rygorem rozwiązania umowy.
5. Niezależnie od zapisów niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługują także uprawnienia z tytułu
rękojmi i gwarancji wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, co do: nazwy, wielkości
(sposobu konfekcjonowania) towaru, daty ważności, sposobu przechowywania.
§8
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów:
1) w razie opóźnienia w dostawie po upływie terminu na przeprowadzenie procedury reklamacyjnej
określonej w §6 ust 4 umowy - w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy reklamowanej,
za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto
opóźnionej/niezgodnej dostawy.
2) w razie opóźnienia w dostawie określonego w §2 ust 1 umowy - w wysokości 1% wartości brutto
opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10% wartości
brutto opóźnionej dostawy.
3) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru Zamawiającego,
prawo do:
a) naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy, lub
b) rozwiązania umowy w całości/umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz
naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.
Zamawiający rozwiąże umowę przez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej.
2. Umowa zostanie uznana za niewykonaną w przypadku:
1) niedostarczenia dostawy lub w przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu procedury
reklamacyjnej, gdy kara umowna osiągnie 10% wartości brutto opóźnionej/opóźnionej reklamowanej
dostawy, lub
2) upłynięcia dwukrotności terminu przewidzianego na dostawę, pomimo wezwania
Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji dostawy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności.
4. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przekracza wysokość kar

umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
pozostałych obowiązków wynikających z umowy, niewymienionych w ust. 1 i 2 powyżej.
§9
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku:
1) wynikającym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w
chwili wszczęcia postępowania, w wyniku którego zawarto umowę; lub
2) gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub
niezasadne, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Krakowie.
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na gruncie prawa polskiego i będzie interpretowana zgodnie z
jego przepisami.
§ 11
1. Zmiany danych Wykonawcy, w szczególności: zmiany nazwy na skutek następstwa prawnego lub
zmiany formy prawnej na skutek przekształcenia podmiotowo-prawnego, zmiany siedziby, zostaną
wprowadzone aneksem do umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy, jak również nie może zawrzeć umowy poręczenia, faktoringu,
zastawu lub innej o podobnym skutku.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
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