
Załącznik nr 4
Projekt umowy nr FZ- 312-....../22

zawarta w dniu ………. 2022 r.1

pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie 
Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000035422, NIP: 823-14-22-165, reprezentowanym przez:
Maria Sikorska  –  Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
firmą……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem ……….reprezentowaną przez: …………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie konkursu ofert (znak sprawy: FZ-312-......./22) na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 6a i 6b 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w zw. z art. 114 ust. 
1 pkt 5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 711, z późn. zm.) oraz art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) w zw. z § 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.). 
Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zamawia, Wykonawca przyjmuje wykonania: zakup, dostawę, pełną instalację, 
uruchomienie i przekazanie do użytkowania urządzenia rezonansu magnetycznego z niezbędnym dla 
niego systemem i wyposażeniem, model/ typ…., producent…….., rok produkcji ….., zgodnie z opisem 
wg Załącznika nr 2 do SWZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności uwzględniając 
zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 
stosowanymi normami technicznymi.
3. Wykonawca oświadcza, że znane są mu wszystkie warunki wykonania umowy, a także dokonał oględzin 
miejsca jej wykonania i nie wnosi on do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Wykonawca zobowiązany jest po upływie okresu gwarancji i rękojmi do przekazania Zamawiającemu 
wszelkich kluczy licencyjnych, kodów, w tym serwisowych, a także innych dostępności koniecznych i 
niezbędnych do serwisowania rezonansu magnetycznego także poza Wykonawcą.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, jest fabrycznie nowy, 
nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego 
jest przedmiotem oraz nie jest ono obciążone zastawem, rejestrowym ani zastawem skarbowym ani żadnymi 
innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
6. Wykonawca oświadcza, iż dostarczy przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
posiadający dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą 
z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz. 186) i przepisami wykonawczymi oraz 
spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
6. Integralną częścią umowy jest Zaproszenie i oferta Wykonawcy wraz z Załącznikami.
7. W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu medycznego 
w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia i konserwacji.

§ 2
1. Strony ustalają cenę ofertową brutto przedmiotu umowy, w wysokości: ……….........................zł. 
(słownie.........................................złotych), w tym: VAT – ................zł.
1. Zapis dotyczący daty zawarcia umowy należy usunąć w przypadku podpisania umowy podpisem elektronicznym.



2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego –  Szpital 
Powiatowy w Sokołowie Podlaskim, ul. Ks. Bosko 5, na własny koszt i ryzyko.       

§ 3
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia wraz z montażem, pełną instalacją, uruchomieniem i 
przekazaniem do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego bez zastrzeżeń 
przez obie strony wynosi maksymalnie do 10 listopada 2022 r. ale nie wcześniej niż Zamawiający zgłosi 
gotowość pomieszczenia do zainstalowania sprzętu. O gotowości pomieszczenia dostawca zostanie 
poinformowany na tydzień przed dostawą.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wytyczne instalacyjne opisujące wymagania techniczne konieczne 
do wykonania przez Zamawiającego przed dostawą rezonansu magnetycznego w terminie do 7 dni od daty 
podpisania umowy.  
3. Wykonawca dostarczy rezonans magnetyczny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i wykona w 
tym miejscu prace instalacyjne.
4. Wykonawca dostarcza rezonans magnetyczny fabrycznie opakowany oraz odpowiednim środkiem 
transportu, gwarantującym bezpieczne przewiezienia do miejsca posadowienia rezonansu magnetycznego i 
to na własny koszt i ryzyko.
5. Obowiązkiem Zamawiającego jest zapewnienie swobodnego dostępu Wykonawcy do pomieszczeń, do 
których rezonans magnetyczny ma zostać dostarczony, zainstalowany i uruchomiony.
6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy co najmniej na 
7 dni przed jej terminem.
7. Zamawiający potwierdzi minimum na 5 dni przed terminem dostawy rezonansu, że pomieszczenia i 
instalacje potrzebne do instalacji rezonansu, przygotowane zgodnie z wytycznymi Wykonawcy są gotowe do 
rozpoczęcia prac Wykonawcy. 
8. Ryzyko dostarczenia sprzętu medycznego, uruchomienia, instalacji, w tym związane z transportem i 
rozładunkiem ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim w dniu podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

§ 4
1. W związku z dostawą rezonansu magnetycznego Wykonawca wykona niezbędne prace  polegające na 
pracach instalacyjnych w pomieszczeniach, w których ma być uruchomiony rezonans magnetyczny:
a). Zlokalizowaniu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i osobami odpowiedzialnymi za remont 
pomieszczenia agregatu wody lodowej wraz z zapewnieniem podłączenia tego agregatu z pracownią 
rezonansu magnetycznego oraz sieciami koniecznymi dla tego agregatu (prąd, kanalizacja, woda itp.). 
Doprowadzenie ww. mediów do wskazanego przez Zamawiającego miejsca leży po stronie Zamawiającego. 
b). Montażu rury awaryjnej wyrzutu helu wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami.
c). Dostawie wyposażenia do pomieszczeń rezonansu magnetycznego zgodnie z zaproszeniem i 
załącznikami do niego.
2. Prace, o których mowa ust. 1 umożliwią pełną instalację, wdrożenie, uruchomienie, rozruch i prawidłową 
pracę rezonansu magnetycznego oraz zostaną wykonane tak, by zapewnić bezpieczeństwo personelowi 
Zamawiającego, pacjentów oraz innych osób znajdujących pomieszczeniach pracowni rezonansu 
magnetycznego.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy na podstawie protokołu, pomieszczenia przeznaczone do instalacji 
rezonansu magnetycznego, przygotowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi 
Wykonawcy, w terminie 7 dni przed dostawą sprzętu.
4. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia prac niezwłocznie po udostępnieniu mu pomieszczeń 
przeznaczonych do instalacji.
5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji umowy będzie należało:
a). Przejęcie pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników/współpracowników i osób trzecich, przebywających w rejonie prowadzonych adaptacji, za 
szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 
sprzętu innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy,
b). Wystąpienie w imieniu Zamawiającego, w oparciu o stosowne upoważnienie z wnioskiem o uzyskanie 
zezwolenia na użytkowanie pracowni rezonansu magnetycznego od właściwego Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego,



c). Skompletowanie dokumentów formalnych i przygotowanie obiektu do odbioru oraz udziału w odbiorach 
niezbędnych do uzyskania pozwoleń na użytkowanie (w tym wykonania testów akceptacyjnych rezonansu 
magnetycznego)
d). Wystąpienie w imieniu Zamawiającego, w oparciu o stosowne upoważnienie o uzyskanie decyzji o 
pozwolenie na użytkowanie dla całości przedmiotu umowy (także dla agregatu wody lodowej, gdy to 
konieczne).
e)  Po  zakończeniu  prac  wykonawca  przeprowadzi  pomiary  pola  elektromagnetycznego  i  przekaże 
dokumentację  zawierające  plany  pomieszczeń  wraz  z  zaznaczonymi  strefami  i  wynikami  pomiarów. 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  odpowiedniego  ekranowania  pomieszczeń  pod  oferowane  urządzenie 
(klatka Faradaya) z zachowaniem norm użytkowych europejskich i polskich oraz zasad BHP. Wykonawca 
dołoży wszelkich starań w celu uzyskania przez zamawiającego od Sanepidu pozwolenie na użytkowanie 
całej pracowni rezonansu magnetycznego.

f) Po stronie Wykonawcy należy również przygotowanie oznaczenia linii pola magnetycznego w pracowni 
rezonansu  magnetycznego  oraz  pomieszczeniach  przyległych,  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  oraz 
obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

g) Wykonawca dokona integracji RIS/PACS z instalowanym rezonansem magnetycznym. 
§ 5

1. Po zrealizowaniu wszystkich prac przygotowawczych wskazanych w niniejszej umowie, Wykonawca 
niezwłocznie przystąpi do zainstalowania rezonansu magnetycznego i to przy użyciu i pod nadzorem osób 
do tego przygotowanych stosownie do przedmiotu dostawy.
2. Instalację rezonansu magnetycznego uważa się za zakończoną, gdy jest on w pełni gotowy do używania.
3. Wykonawca wykona odpowiednie testy sprawdzające po instalacji rezonansu magnetycznego w celu 
wykazania zgodności funkcjonalności i parametrów technicznych rezonansu ze specyfikacją producenta i 
wymaganiami Zamawiającego. Wykonanie testów zostanie potwierdzone w protokole odbioru końcowego 
rezonansu magnetycznego.
4. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy polega na sprawdzeniu prawidłowości działania wszystkich funkcji 
rezonansu magnetycznego zgodnie z instrukcją obsługi oraz na sporządzeniu i podpisaniu przez Strony 
protokołu końcowego odbioru.
5. W przypadku zastrzeżeń lub wad istotnych zgłoszonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru, 
Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego, a Wykonawca ma 7 dni na ich usunięcie, 
przy czym dostawę i wykonanie robót uznaje się za wykonane wraz z podpisaniem protokołu odbioru 
końcowego bez istotnych zastrzeżeń.
6. Własność rezonansu magnetycznego przechodzi na Zamawiającego po zapłaceniu faktury zgodnie z § 8 
ust. 1 w oparciu o protokół odbioru końcowego.
7. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane 
autoryzowanego serwisu lub serwisów gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych, znajdujących się na terenie 
Polski z podaniem ich nazwy, adresu oraz telefonu kontaktowego.
8. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca dołączy oświadczenia wszystkich podwykonawców o 
uregulowaniu na ich rzecz w pełni przysługującego im wynagrodzenia.

§ 6 Szkolenie personelu
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie dostarczonego 
rezonansu magnetycznego, a także z zakresu technologii medycznej i ochrony radiologicznej oraz obsługi 
aplikacji i technicznej rezonansu.
1.1. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie przeprowadzone przez osoby mające 
specjalistyczną wiedzę oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia szkolenia z zakresu obsługi 
rezonansu magnetycznego, potwierdzeniem jego odbycia będzie certyfikat dla osób uczestniczących. 
Szkolenie to będzie polegało na szkoleniu aplikacyjnym, obejmującym obsługę, zasady działania, reguły 
bezpieczeństwa, zastosowanie i funkcje, wykorzystaniem aplikacji związanych z wszystkimi rodzajami 
badań, zasad opisywania i czytania badań, analizę obrazu wszystkich zadań, standardowych i 
niestandardowych protokołów badań, przygotowania pacjenta, wyjaśnienie spraw problemowych dla lekarzy 
i techników (radiologii, elektroradiologii itp.), wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie 
Zamawiającego w terminie z nim ustalonym przez min. 20 dni (8 godz. na dzień) rozłożone w czasie okresu 
gwarancji :



- pierwszy etap w wymiarze min 10 dni po zainstalowaniu aparatu
- drugi etap 5 dni w terminie do 4 m-cy
- trzeci etap pozostałe 5 dni do końca trwania gwarancji
Szkolenie techniczno-aplikacyjne dla  techników  dla 2 osób  w ośrodku referencyjnym 2 szkolenia przez co 
najmniej 8 godzin przez 5 dni. 
Szkolenie pielęgniarek w zakresie bezpieczeństwa pracy w polu magnetycznym i obsługi wstrzykiwacza
2. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku realizacji szkoleń na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo zorganizować takie szkolenie przy udziale 
podmiotów trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym koszt takiego szkolenia Zamawiający może 
potrącić z każdej wierzytelności Wykonawcy.  

§ 7 Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy wymieniony w § 1 na warunkach określonych 
kartami gwarancyjnymi na okres (min. 36 m-cy).
2. W dniu uruchomienia przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez   obie 
strony Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do 
użytkowania urządzenia, karty gwarancyjnej zawierającej numer seryjny, termin i warunki ważności 
gwarancji, wypełniony paszport techniczny, instrukcję BHP dla rezonansu magnetycznego, instrukcję 
obsługi rezonansu oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę sprzętu lub autoryzowanego 
przedstawiciela do wykonywania serwisu sprzętu.
3. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia 
i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony bez zastrzeżeń.
4. Czas reakcji serwisu wynosił będzie maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od momentu otrzymania 
zawiadomienia ze strony Zamawiającego. Jako "Czas reakcji serwisu" liczy się również zdalne podłączenie 
serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części 
zamiennych na podstawie zebranych informacji. Czas przystąpienia do usuwania awarii wynosić będzie 
maksymalnie 48 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego 
dokonanego w formie faxowej nr……………….. lub mailowej …………………………………………….. 
5. Zamawiający zapewnia łącze internetowe do zdalnego serwisu.
6. Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 
2015r, poz.90).
7. Przez reakcję serwisu rozumie się podjęcie działań (bezpośrednich i/lub zdalnych) przez przedstawiciela 
gwaranta w miejscu lokalizacji przedmiotu zamówienia i przystąpienie do usuwania awarii.
8. Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii wynosić będzie:
a). do 3 dni roboczych – bez użycia części zamiennych;
b). do 6 dni roboczych – z użyciem części zamiennych;
c). do 7 dni roboczych– z użyciem części zamiennych w przypadku wymiany części, które są sprowadzane z 
zagranicy.
8. W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego zespołu /elementu przedmiotu umowy 
Wykonawca wymieni przedmiotowy zespół/ element na nowy na podstawie zgłoszenia żądania 
Zamawiającego.
9. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym odnotowane 
zostaną przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej i w paszporcie technicznym przedmiotu 
zamówienia.
10. Każda naprawa gwarancyjna powodująca wyłączenie systemu z eksploatacji powoduje przedłużenie 
okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy.
11. Przeglądy techniczne w okresie gwarancji będą dokonywane na koszt Wykonawcy w przedziałach 
czasowych zalecanych przez producenta, zakończone wystawieniem certyfikatu dopuszczającego do 
eksploatacji, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. 
12. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych dla urządzenia rezonansu magnetycznego przez 
min. 10 lat od daty sprzedaży, a na oprogramowanie i sprzęt komputerowy 5 letnią dostępność części 
zamiennych.

§ 8 Warunki płatności



1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu 60 dni licząc od daty 
dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo- 
odbiorczym i doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT, na r-k bankowy Wykonawcy……………………. Za 
dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony postanawiają, że 
jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o 
którym stanowi art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 
90 i poz. 568) – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 
płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy. 
2. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z 
danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz zawierać następujące dane:
a). informacje dotyczące odbiorcy płatności;
b). wskazanie umowy zamówienia publicznego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę sporządzoną wg pozycji 
wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącego Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
a). papierowej (oryginału);
b). ustrukturowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 9 
listopada 2018 r. (Dz.U.  2019r. poz.2191).

§ 9 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a). 0,2 % wartości brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia, jednak łącznie nie 
więcej niż 15% wartości jednostkowej brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia;
b). 5 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy 
dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 15% brutto dla 
każdej jednostkowej wady.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 
powyżej karę umowną.
5. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w terminie płatności.

§ 10
1. Podczas procesu instalacji oraz obsługi technicznej przedmiotu umowy, w sytuacjach wymagających 
jakiegokolwiek dostępu do infrastruktury informatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się:
a). uzyskiwać wgląd w informacje poufne wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy;
b). ograniczyć rozpowszechnianie informacji poufnej w obrębie własnej organizacji, jedynie do osób, które 
muszą tą wiedzę posiadać w celu realizacji umowy;
c). wykorzystywać informacje poufne jedynie do celu podjęcia działań, dostarczenia usługi;
d). podjąć niezbędne działania, włączając w to odpowiednie umowy ze swoimi pracownikami oraz 
odpowiednie ich przeszkolenie, w celu umożliwienia wywiązania się ze zobowiązań wynikających z 
Umowy;
e). w przypadku świadczenia usługi dostępu zdalnego za pośrednictwem infrastruktury informatycznej 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej imiennej listy osób 
upoważnionych do takiego działania, wraz z możliwością personalnej identyfikacji konkretnej osoby w 
momencie wykonywania prac.

§ 11 Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:



a). gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób 
lub zakres realizacji przedmiotu umowy;
b). zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których 
ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku.
3. Zmiany terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych 
w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 8 dni od dowiedzenia się od okoliczności będących 
podstawą do odstąpienia, gdy:
a). opóźnienie w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawianego 
przekracza 10 dni;
b). Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot umowy z wadami;
c). Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot umowy niezgodne z umową.
3. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 RODO
1. Każda ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne lub tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913) 
drugiej Strony, poznane w wyniku współpracy. Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje 
także zachowania ich pracowników i podwykonawców.
2. Na potrzeby umowy terminem „informacje poufne" określa się:
a). dane dotyczące infrastruktury technicznej Zamawiającego;
b). dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych);
c). dane medyczne pacjentów SPZOZ w Sokołowie Podlaskim;
d). wszelkie inne informacje oznaczone przez Strony jako poufne.
3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione osobom takim jak: członkowie kierownictwa, pracownicy, 
podwykonawcy przedstawiciele lub doradcy Stron otrzymujący i mający uzasadnioną potrzebę zapoznania 
się z nimi w celu realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, oraz osobom w przypadku, kiedy Strony 
ustaliły na piśmie możliwość otrzymywania informacji poufnych.
4. W przypadku uzyskania informacji o możliwości ujawnienia danych poufnych przez którąkolwiek ze 
Stron, należy podjąć zdecydowane działania na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
5. Powyższe zobowiązanie zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji, które są lub staną się 
powszechnie dostępne w sposób inny niż naruszenie niniejszego zobowiązania.

§ 14 Zakaz cesji
1. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 
2. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione przez 
Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020r. poz. 295, z późn. zm.). 

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

§ 16
Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania umowy, rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego.



§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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