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UM O W A …. . /M C S / … / 2 0 16  
 

zawarta w dniu .............................................. r.  w Warszawie pomiędzy: 

„Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 
00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000338846, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6.606.000,00 zł  
i numerze NIP 5252465327, REGON 142049482, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym 
przez: 

………………………………… – Prezes Zarządu 

…………………………….….. – Członek Zarządu 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

………………………… z siedzibą, przy ulicy ……………..……………, 00-000 ……..…………  wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………., której dokumentacja przechowywana jest 
przez Sąd Rejonowy .....………………….., ….. Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym 
…………………zł i numerze NIP : …………… REGON: ………., zwanym dalej  „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez : 

……………………………………………………. 
 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 

( imię i nazwisko ) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………………………… w ………………………,   ul. …………….., wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………, REGON: …………….., zwanym 
dalej „Wykonawcą” 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do wyboru oferty i zawarcia niniejszej umowy nie stosuje się przepisów 
cytowanej ustawy. 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie testów specjalistycznych urządzeń przez Wykonawcę 

na rzecz i w siedzibie Zamawiającego, w cenach określonych w ofercie, stanowiącej załącznik 
nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, 
które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie 
do należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2015 r. pozycja 

2040). 
4. Szczegółowy wykaz sprzętu RTG objętego wykonaniem testów specjalistycznych zawiera Opis 

Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.  
5. Zamawiający zapewnia komplet dokumentacji technicznej zawierającej szczegółową 

charakterystykę podzespołów oraz komplet instrukcji w języku polskim. 
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§ 2. 
 

WYNAGRODZENIE i WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się całkowite wynagrodzenie  
w wysokości……………………... zł (słownie: …………………………………. złotych) brutto. 

2. Kwota określona ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. 
3. Podstawą rozliczenia będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT, wystawiana każdorazowo 

po wykonaniu testów specjalistycznych, w terminach określonych w załączniku nr 2 do Umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze  

w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby 

trzecie.  
7. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 

ustawowej w stosunku rocznym, od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 
 

§ 3. 
 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów specjalistycznych przed upływem 
ważności aktualnych testów wydanych przez uprawnione jednostki, zgodnie z terminami 
podanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik 2 do Umowy, po uzgodnieniu 
z Zamawiającym 

 
§ 4. 

 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
wyrządzone w wyniku nienależytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na podstawie przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Przez nienależyte wykonanie Umowy rozumie się w szczególności wykonywanie Umowy  
z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej 
Umowy, w tym szkody w urządzeniach RTG powstałe w wyniku nienależytego wykonania 
umowy. 

§ 5. 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat 
technicznych w tym w szczególności, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 
2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego 
dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2015 r. pozycja 2040). 
 

2. Obowiązek określony powyżej dotyczy także osób wykonujących w imieniu Wykonawcy prace 
objęte przedmiotem Umowy oraz Podwykonawców.  
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3. Wykonawca, z przeprowadzonych testów, sporządzi odpowiednie dla każdego urządzenia 
sprawozdanie, w którym opisze dane uzyskane w badaniu.  

 
§ 6. 

 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, na protokole serwisowym, w dniu wykonania 
testów danego urządzenia. 

2. Wykonawca dokona w paszporcie każdego z badanych urządzeń RTG wpisu informującego 
o przeprowadzonym teście specjalistycznym i potwierdzi to podpisem oraz pieczątką. 

 

§ 7. 
 

ZMIANY W UMOWIE 

 
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich 
wprowadzenia oraz warunków określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiana przewidzianego terminu wykonania przedmiotu Umowy z powodu: 

1) zmian spowodowanych warunkami miejscowymi 

2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
w szczególności: 

a) wstrzymanie wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego; 

b) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej i innych 
podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej; 

3) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujących brakiem możliwości wykonywania Umowy lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych Umową. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin przewidziany 
na wykonanie przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w należyty sposób, nie  dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności. 

4. Pozostałe rodzaje dopuszczalnych zmian: 

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy; 

2) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357[1] Kodeksu Cywilnego; 

3) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy; 

4) zmiana wynagrodzenia, jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana stawki 
podatku od towarów i usług VAT. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
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1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego). 

7. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 
katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 
zmianę. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci 
aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. Do kontaktów z Wykonawcą, wyznaczone zostały następujące osoby ze strony Zamawiającego: 

1) Mariusz SZYMOŃSKI, tel.: (22) 556 94 57, e-mail: m.szymonski@mcs-przychodnia.pl, 

2) Elżbieta KRASICKA , tel. (22) 556 94 51, e-mail: e.krasicka@mcs-przychodnia.pl, 

3) Krystyna OGONOWSKA, tel. . (22) 556 93 20. 

2. Do obowiązków osób wskazanych w ust. 1 należy w szczególności:  
1) stałe nadzorowanie wykonywania umowy;  
2) dokonywanie z drugą Stroną bieżących ustaleń dotyczących wykonywania Umowy;  
3) przekazywanie informacji i uwag niezbędnych dla właściwego wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z postanowieniami i określonym zakresie;  
3. Do kontaktów z Zamawiającym, wyznaczona(-e) została(-y) następująca(-e) osoba(-y) ze strony 

Wykonawcy:  
1) …………………..…..………… , tel: ………..…..…….., e-mail: …………………..………….. 

2) …………………..…..………… , tel: ………..…..…….., e-mail: …………………..………….. 

4. Do obowiązków osób(-y) wskazanej(-ych) w ust. 3 należy w szczególności:  
1) stałe nadzorowanie wykonywania Umowy,  
2) dokonywanie z drugą Stroną bieżących ustaleń dotyczących wykonywania Umowy,  
3) zgłaszanie Zamawiającemu uwag dotyczących wykonywania Umowy.  

5. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: p.o. Dyrektora 
ds. Administracyjnych Marcin BUGAJ tel.: (22) 556 94 00, e-mail: m.bugaj@mcs-przychodnia.pl.  

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 i 5 nie stanowi zmiany Umowy. Strona dokonująca 
zmiany jest obowiązana uprzednio powiadomić o niej drugą Stronę, niezwłocznie, w formie 
pisemnej. 

7. Do podpisania protokołu serwisowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, upoważnione są osoby 
wymienione w ust. 1, 3 i 5. 
 

§ 9. 
 

KARY UMOWNE 
 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach 

i w wysokości: 
1) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% ceny 

brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% ceny brutto Umowy, 

o której mowa w § 2 ust.1 Umowy, za każdy  rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia 
terminu wykonania, określonego § 3 ust. 2 Umowy. 

mailto:m.szymonski@mcs-przychodnia.pl
mailto:e.krasicka@mcs-przychodnia.pl
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2. Egzekwowanie kar może nastąpić poprzez potrącenie z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z faktury, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

3. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1, nie wyłącza prawa dochodzenia  
na zasadach ogólnych przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy  
z należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 10  
 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości, w sytuacji gdy Wykonawca, mimo wezwania do usunięcia wad i usterek w przedmiocie 
Umowy i upływu wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu: 

1) opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy,  
2) faktycznie zaprzestał wykonywania umowy, 
3) prowadzi prace wadliwie lub niezgodnie z umową. 

 
§ 11. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

a. Kodeksu Cywilnego, 

b. inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o stanie 
realizacji przedmiotu Umowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w realizacji 
przedmiotu umowy lub wystąpienia innych problemów związanych z terminowym 
wykonaniem Umowy, w szczególności, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania. 

3. W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciążania Zamawiającego 
dodatkowymi czynnościami nieprzewidzianymi w umowie, a w szczególności dodatkowymi 
obciążeniami finansowymi, z wyłączeniem obowiązków leżących po stronie 
Zamawiającego nałożonych przez niego przez zmianę przepisów prawa. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy stanowiących inaczej, wszelka korespondencja 
powstała w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym wszelkie 
zawiadomienia i oświadczenia, powinny być doręczone drugiej Stronie w formie pisemnej, 
listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. 

5. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA  


