Załącznik nr 5 – Wzór umowy

U M O W A Nr ____/2019/ZP
na wykonywanie przeglądów technicznych i usług serwisowych tomografu komputerowego
Brightspeed Elite Select 16, strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej
AW znajdujących się w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o. o.o. w Poddębicach
zawarta w dniu ………….2019 r. w Poddębicach, pomiędzy:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Reprezentowanym przez:
(imię i nazwisko osoby
reprezentującej firmę)
KRS

Prezesa Zarządu
Prof. nadzw. dr hab. n med. Jana Krakowiaka

wpisanym pod numerem 0000384815 XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

NIP: 828-14-09-238
REGON: 101075971
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a:

Reprezentowanym przez: (imię i
nazwisko osoby reprezentującej firmę)
KRS:
NIP:
REGON:
zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,
Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem 612025-N-2019 w dniu 18.10.2019 r. opartego na przepisach Ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przeglądów technicznych i usług
serwisowych tomografu komputerowego Brightspeed Elite Select 16, strzykawki
automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej AW znajdujących się w
„Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. Wykaz urządzeń objętych
umową zawiera Formularz asortymentowo - cenowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ, stanowiący
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załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

§2
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia konserwacji a także ze
stanem urządzeń objętych zakresem umowy, warunki prowadzenia konserwacji są mu znane
i nie stanowią przeszkody do bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy oraz nie
będzie z tego tytułu podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń w szczególności nie
będzie żądał waloryzacji wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje okresowe przeglądy techniczne, konserwację i naprawy
urządzeń polegające na utrzymaniu urządzeń w ciągłym ruchu w zakresie ustalonym
dokumentacją techniczno- ruchową, instrukcją konserwacji i obsługi opracowaną przez
producenta urządzeń.
W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) odpłatnego wykonania 6 przeglądów technicznych tomografu komputerowego
Brightspeed Elite Select 16, po 1 co 4 miesiące. W ramach przeglądu wykonywane będą
czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej.
b) odpłatnego wykonania 2 przeglądów technicznych strzykawki automatycznej Nemoto
Dual Shot Alpha, po 1 co roku. W ramach przeglądu wykonywane będą czynności
obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej.
c) odpłatnego wykonania 2 przeglądów technicznych stacji opisowej AW, po 1 co roku. W
ramach przeglądu wykonywane będą czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w
instrukcji serwisowej.
d) bezpłatnego wykonywania napraw awaryjnych urządzeń.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja sprzętu oraz zakres czynności
wykonywanych w ramach przeglądów i napraw – Załącznik Nr 8 do SIWZ, stanowiący
Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca w ramach umowy dokonuje niezbędnych kalibracji urządzenia.
Przeglądy techniczne urządzeń dokonywane będą zgodnie z harmonogramem, który będzie
dostarczony Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta,
obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem
przepisów BHP i p-poż. Wszelkie interwencje serwisowe Wykonawca odnotuje w paszporcie
urządzenia.
Po dokonaniu przeglądu i konserwacji lub naprawy urządzenia Wykonawca wyda
Zamawiającemu kartę pracy z wykonanych czynności, w której odnotowane będą wszystkie
informacje dotyczące stanu urządzenia. Wykonawca dokona również stosownego wpisu do
paszportu urządzenia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone na podstawie niniejszej umowy
usługi oraz udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy liczonej od
dnia naprawy/ przeglądu.
W przypadku wadliwego wykonania usługi przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do
złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty wystąpienia wady.
Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od chwili
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12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody powstałe w urządzeniach
Zamawiającego, wynikłe z realizacji przedmiotu umowy, do wysokości poniesionej szkody.
Awarie wynikłe w okresie między przeglądami zostaną usunięte przez Wykonawcę
bezpłatnie. Czas reakcji serwisu do 4 godzin od powiadomienia w godzinach 8-17 w dni
robocze, przy czym Wykonawca podejmie interwencje przy urządzeniu nie później niż w
ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Naprawa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin
w dni robocze od poniedziałku do piątku, a w przypadku konieczności zamówienia
niezbędnych podzespołów lub części w ciągu 3 dni roboczych od czasu zaakceptowania
kosztorysu na te części.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w ramach kwoty ryczałtu do 30 roboczogodzin (w
ciągu roku) świadczenia usług serwisowych przez inżynierów w siedzibie Zamawiającego.
Dojazd do siedziby Zamawiającego wliczony jest w cenę miesięcznego ryczałtu, o której
mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nielimitowane konsultacje telefoniczne (call- serwis)
każdego dnia w godzinach 8-20.
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych potrzebnych do realizacji
przedmiotu umowy. Podzespoły i części zamienne użyte do napraw, konserwacji itd.
powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania. Części i podzespoły,
które wymagają wymiany powinny być nowe i przeznaczone do danego typu urządzenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania części i podzespołów używanych lub
regenerowanych w przypadku konieczności ich wymiany, pod warunkiem udzielenia
gwarancji na okres min. 12 m-cy na części i podzespoły używane lub regenerowane.
Konieczność zakupu podzespołów i części zamiennych do urządzeń Wykonawca będzie
zgłaszał pisemnie Zamawiającemu wraz ze wstępną kalkulacją kosztów, przed ich zakupem
Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.
Przeglądy okresowe powinny być wykonywane w siedzibie Zamawiającego, w oparciu o
harmonogram przedstawiony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. W przypadku
konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzenia lub jego naprawy w
siedzibie Wykonawcy, jest on zobowiązany w ramach usługi do zabrania i ponownego
dostarczenia (na własny koszt) urządzenia do siedziby Zamawiającego w ramach ryczałtu.
Osoba wykonująca przegląd okresowy, konserwację lub naprawę musi posiadać
odpowiednie zezwolenia, kwalifikacje, licencje i inne dokumenty uprawniające do
wykonania czynności przeglądu urządzenia objętego przedmiotem zamówienia.
W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji,
Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na nim odpowiedniej informacji. Jeżeli
urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie),
Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla
Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.
Remonty kapitalne urządzeń, ekspertyzy, będą wykonywane na podstawie indywidualnych
zleceń, po uzgodnieniu zakresu prac oraz ceny.
Wykonawca zobowiązuje się legitymować się certyfikatem ISO w zakresie normy EN 13485
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23.

24.

przez cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 100 000,00 PLN. Kopia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia o której mowa w §2 ust. 23 niniejszej
umowy przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do
zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia
Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni
kalendarzowych od daty jego zawarcia.

§3
1.

2.

3.

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/
Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę/ Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
prace polegające na wykonywaniu przeglądów technicznych i usług serwisowych.
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §3 ust. 1 niniejszej umowy
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
d) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę i/lub
Podwykonawcę.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) złożenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy oświadczenia
o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w §3 ust. 1 umowy czynności w
zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy,
b) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania, Wykazu
osób obejmującego wskazanie imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób, zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do umowy,
c) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania,
poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopii umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
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zamówienia czynności, których dotyczy wykaz osób o którym mowa w §3 ust. 3 pkt b
umowy przedłożony przez wykonawcę lub podwykonawcę. Kopia umowy/ umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Wyliczenie ma
charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które
podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy ).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
d) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania,
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę
i/lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
e) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania
poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę i/lub
podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§4
1.

2.
3.

Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
mgr inż. Jacek Witczak, Dział Techniczny, tel. 43 828 82 26, 510 069 068, fax. 43 828 82 55.
mgr Tomasz Myszka, Dział Techniczny, tel. 43 828 82 26, fax. 43 828 82 55.
Zamawiający udostępnia powyższe dane tylko w celu wskazanym w §4 ust. 1.
Ze strony Wykonawcy osoba upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
……………………………………………………………………………………………………
Strona zainteresowana poinformuje drugą stronę niniejszej umowy w formie pisemnej
o każdorazowej zmianie osoby upoważnionej do kontaktów, a w szczególności o zmianie
zakresu upoważnienia, zmianie jej danych i numerów telefonów.

§5
1.

Całkowita wartość umowy wynosi:
Wartość netto:

zł

słownie:

Wartość brutto:

zł

słownie:

2.

Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy miesięczną opłatę zryczałtowaną obejmującą w
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

ciągu 24 miesięcy:
a) 6 przeglądów technicznych tomografu komputerowego Brightspeed Elite Select 16,
b) 2 przeglądy techniczne strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha,
c) 2 przeglądy techniczne stacji opisowej AW,
d) usługi napraw awaryjnych urządzeń,
e) niezbędne dojazdy,
w wysokości ……………… zł brutto po upływie każdego miesiąca rozliczeniowego od dnia
zawarcia umowy.
Opłata zryczałtowana obejmuje wynagrodzenia za wykonane prace konserwacyjne i
naprawcze, koszty dojazdu, delegacji i transportu. Opłata nie obejmuje ceny materiałów lub
użytych części wykorzystanych do naprawy.
Koszty materiałów, użytych części do naprawy obciążają Zamawiającego i zostaną
zafakturowane po wykonaniu przeglądu, naprawy lub konserwacji, do których zostały
zużyte.
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie comiesięcznych faktur
wystawianych przez Wykonawcę. Za termin wystawienia faktury Strony ustalają ostatni
dzień roboczy danego miesiąca nie później niż do 7 dni po upływie każdego miesiąca
kalendarzowego obowiązywania umowy.
Termin płatności faktury wynosi …….. dni (30, 45, 60 dni – zapis zostanie doprecyzowany po
wyborze Wykonawcy) od dnia doręczenia oryginału faktury Zamawiającemu przy czym
dniem dokonania płatności jest dzień uznania rachunku Wykonawcy. Forma płatności przelew na wskazane przez Wykonawcę konto.
Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem
zmian o których mowa w §9 niniejszej umowy.
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności
przysługujących mu względem Zamawiającego.
Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających z
niniejszej umowy przez osoby trzecie.

§6
1.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary
umowne:
1.1. w wysokości 1/30 kwoty brutto wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień
zawinionego przez Wykonawcę postoju urządzeń pod warunkiem, że Wykonawca
został powiadomiony przez Zamawiającego w pierwszym dniu uszkodzenia a
Wykonawca nie dotrzymał warunków określonych w §2 niniejszej umowy. Za każdy
dzień postoju uważa się przerwę nie mniejszą niż 12 godzin.
1.2. w wysokości 5% wartości umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu
odstąpienia,
1.3. za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganej umowy
ubezpieczenia - w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto za każdy dzień
opóźnienia,
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1.4.

2.

3.

za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż
określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, o których
mowa w §3 ust. 1 umowy dla których Zamawiający wymagał zatrudnienia na
podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 5 000 zł. brutto za każdy taki przypadek,
1.5. za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa
w § 3 ust. 3 pkt b - w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za każdy taki
przypadek,
1.6. za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów o których mowa
w §3 ust. 3 pkt. c) – e) w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy taki
przypadek.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody,
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należności Wykonawcy.

§7
1.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca
został przez Zamawiającego obciążony dwukrotnie karami określonymi w § 6 ust. 1 ppkt. 1.1
– 1.6.
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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§8
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez
podwykonawców*/przy udziale podwykonawców*
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach:

udziału

_______________________________________________________________________________
(Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy)

Zlecenie wykonania usług podwykonawcom określonych w niniejszym paragrafie nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników.

§9
1.

Na podstawie art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1) zmiany organizacyjnej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. istotnej dla realizacji
niniejszej umowy;
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2) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
3) zmiany adresu siedziby Wykonawcy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub
współwłaściciela firmy;
4) zmiany terminu obowiązywania umowy, w szczególności w przypadku
niewykorzystania ilości w okresie trwania umowy;
5) w przypadku wyczerpania ilości usługi (wskazanej w formularzu asortymentowo cenowym), dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zwiększeniu ilości wyczerpanej
usługi przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości usługi z innej pozycji, przy zachowaniu
zaoferowanych w postępowaniu cen. Zmiana taka nie może spowodować zwiększenia
kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy;
6) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich;
7) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w sytuacji gdy:
a) nastąpi obniżka ceny, miesięcznej opłaty zryczałtowanej za realizację przedmiotu
umowy.
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie
aktu prawnego zmieniającego stawkę, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do
umowy - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę; ceny netto pozostaną niezmienne. Wykonawca jest
zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej z 7 –
dniowym wyprzedzeniem o tej zmianie.
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co
zostanie przez Wykonawcę udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do
wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w jakim zakresie
zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż
poniesie w związku ze wskazaną powyżej zmianą przepisów prawa.
Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu pod
rygorem nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione.
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym
wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na
podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym
kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze zmianą regulacji
prawnych. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze
aneksu pod rygorem nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego
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2.

po miesiącu, w którym obowiązywać zaczną zmienione zasady podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym.
e) zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
co zostanie przez Wykonawcę udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do
wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w jakim zakresie
zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż
poniesie w związku ze zmianą regulacji prawnych. Przedmiotowa zmiana zostanie
dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności i
obowiązywać będzie od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
obowiązywać zacznie zmieniona wysokość składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu
stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
1.

2.

Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać przez okres 24 miesięcy, od dnia
podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty umowy brutto, o
której mowa w §5 ust. 1, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego
tytułu żadne roszczenia.

§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd
rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy

……………………………………………….

Miejscowość, data…………………

Nazwa i adres Wykonawcy/ Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI W TRAKCIE
REALIACJI ZAMÓWIENIA

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
- Kodeks pracy oświadczam, iż osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia pn. „Wykonywanie
przeglądów technicznych i usług serwisowych tomografu komputerowego Brightspeed Elite Select 16,
strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej AW znajdujących się w
„Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o. o.o. w Poddębicach” następujące czynności: prace polegające na
wykonywaniu przeglądów technicznych i usług serwisowych są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

…………………………………………..
Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
lub osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy

PCZ/ZP/3330/15/2019

Str. 10 z 12

Załącznik nr 5 – Wzór umowy
(wzór)
Załącznik nr 2 do wzoru umowy

……………………………………………….

Miejscowość, data…………………

Nazwa i adres Wykonawcy/ Podwykonawcy

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
na „Wykonywanie przeglądów technicznych i usług serwisowych tomografu komputerowego Brightspeed

Elite Select 16, strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej AW znajdujących się
w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o. o.o. w Poddębicach”
Czynności wykonywane
przy realizacji
zamówienia

Liczba osób
wykonujących
przedmiotowe
czynności

Imię i nazwisko

Forma zatrudnienia/ rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu

prace polegające na
wykonywaniu
przeglądów
technicznych
prace polegające na
wykonywaniu usług
serwisowych

…………….…………………………
Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy

PCZ/ZP/3330/15/2019

Str. 11 z 12

Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 6 do wzoru umowy

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja
2016 r.), dalej RODO, Zarząd Spółki PCZ informuje:

1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od uczestnika postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. (dalej Administrator);
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email: sekretariat@nzozpcz.pl lub na adres pocztowy
Administratora;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia
postępowaniem o udzielenie zamówienia pn „Wykonywanie przeglądów technicznych i usług
serwisowych tomografu komputerowego Brightspeed Elite Select 16, strzykawki automatycznej
Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej AW znajdujących się w „Poddębickim Centrum
Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach” (numer postępowania PCZ/ZP/3330/15/2019);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp);
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania liczy się od dnia zakończenia czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez uczestnika postępowania danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy Pzp; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp;
7. uczestnikowi postępowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania kopii
swoich danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym
momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi
do organu nadzorczego;
8. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.
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