Wałbrzych, dnia 21.11.2022r.
DZPZ-530-Zp/76/PN/22
ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: Serwis pogwarancyjny aparatu HDR Flexitron FT00030 wraz z systemami i wymianą
źródeł Ir – 192 - Zp/76/PN/22
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 137 ust. 1
ustawy Pzp zmienia treść SWZ tj. zmianie ulega załącznik nr 3 (umowa).
W związku z powyższym Załącznik nr 3 do SWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:
Załącznik 3 do SWZ
UMOWA nr …………
zawarta w dniu ........................., zwana dalej „Umową” pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu,
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046016, posiadającym numer NIP 8862385315,
reprezentowanym przez:
Mariusza Misiunę - Dyrektora Szpitala,
zwanego w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
......................................................................
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
zwanych dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:
§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Serwis
pogwarancyjny aparatu HDR Flexitron FT00030 wraz z systemami i wymianą źródeł Ir – 192”,
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
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1129 z późn zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu
pogwarancyjnego aparatu HDR Flexitron FT00030 wraz z:
1) systemem sterującym i weryfikującym pracę aparatu,
2) systemem monitorowania pacjenta w trakcie napromieniania (fonia i wizja)
3) systemem ostrzegawczym,
4) systemem monitorującym promieniowanie w bunkrze aparatu HDR,
5) systemem dozymetrycznym (elektrometr z komorą jonizującą) i systemem QA
6) 12 wymian źródeł Ir – 192 wraz z utylizacją zużytych
7) systemem Oncentra Brachy (w zakresie oprogramowania (aktualizacje/ulepszane wersje),
sprzętu, komunikacji)
8) systemem Oncentra Prostate
a. system oncentra Prostate (w zakresie oprogramowania (aktualizacje/ulepszane
wersje), sprzętu, komunikacji)
b. zestaw steper (całość),
zwanych dalej „Przedmiotem Zamówienia”, na warunkach określonych w niniejszej Umowie,
zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” (stanowiącej
załącznik do Umowy) i ofertą Wykonawcy.
§2
1.

2.
3.
4.

Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1) przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta,
2) naprawę i wymianę części z wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest
nieprawidłową eksploatacją przez Zamawiającego urządzenia lub oprogramowania,
3) nadzór, serwisowanie, dostosowanie do potrzeb Centrum Radioterapii przedmiotu
zamówienia oraz upgradowanie oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia
do nowych wersji w trakcie trwania Umowy, przy czym zobowiązująca jest data
publikacji upgreadu,
4) zapewnienie współpracy w zintegrowaniu Przedmiotu Zamówienia z systemami, które
będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Centrum Radioterapii.
5) dwanaście (12) wymian źródeł Ir – 192 do aparatu do brachyterapii HDR, utylizację
zużytych
6) przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu do 48 godzin od
zgłoszenia awarii (dotyczy: dni roboczych), dopuszcza się naprawę wykonaną zdalnie o
ile nastąpi w terminie 12 godzin od zgłoszenia; w przypadku naprawy zdalnej wymagane
jest, aby system zdalnej diagnostyki spełniał normę standaryzującą system zarządzania
bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001: 2013.
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, zasad jego wykonania i obowiązków Wykonawcy
określa pkt II SWZ oraz załącznik nr 1 do SWZ.
Przez dni robocze w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje
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odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem gwarantującym należyte wykonanie
Przedmiotu Zamówienia. W szczególności Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane
przepisami prawa zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie i obsługę urządzeń
zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających
promieniowanie jonizujące. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez niego
wymaganych przepisami prawa uprawnień do realizacji Przedmiotu Zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia z należytą starannością oraz
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, aktualną wiedzą
techniczną, a także zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia.
6. Urządzenia podlegające serwisowi znajdować się będzie w czynnym obiekcie Zamawiajacego, w
związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Zamówienia w sposób
umożliwiający funkcjonowanie tego obiektu i nie powodujący zaburzeń w działalności
Zamawiającego oraz nadmiernej dla niego uciążliwości.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w sposób i w terminach zapewniających
Zamawiającemu możliwość należytego korzystania z urządzeń, ich wyposażenia i systemów
objętych Przedmiotem Zamówienia, przez minimalny czas użytkowania wynoszący co najmniej
95 % czasu w ciągu każdego roku obowiązywania Umowy, co oznacza, że dopuszczalnych jest
maksymalnie łącznie 18 dni w każdym roku obowiązywania Umowy, w których Zamawiający nie
będzie miał możliwości korzystania ze wskazanego urządzenia, jego wyposażenia lub systemu,
dalej jako „Minimalny Czas Użytkowania”. Minimalny Czas Użytkowania liczony będzie
oddzielnie dla każdego z urządzeń, jego wyposażenia i systemów objętych Przedmiotem
Zamówienia w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych, począwszy od dnia rozpoczęcia
realizacji Umowy wskazanego w § 3. Dni w których wykonywane będą przeglądy serwisowe
wskazane w ust. 1 pkt 1), nie są wliczane do liczby dni określonej pierwszym zdaniu niniejszego
ustępu.
§3
Umowę zawiera się od dnia …………………… na okres 36 miesięcy.
§4
1. Zgłoszenia awarii dokonywane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail
Wykonawcy: ……………………………. Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgłoszeń w ten
sposób 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
2. Z wykonania poszczególnych usług wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia sporządzany
będzie protokół odbioru.
3. Sporządzenie protokołu odbioru nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
wobec Wykonawcy roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania Umowy, ani roszczeń
z tytułu rękojmi, które ujawnią się dopiero po dokonaniu odbioru.
4. Ze strony Zamawiającego wykonanie Umowy koordynuje: …………………………………… ,
e-mail: ………………………..……. , tel. ……………………………… Koordynator nie jest
uprawniony do zwolnienia Wykonawcy z któregokolwiek z jego obowiązków określonych w
Umowie.
5. Ze strony Wykonawcy wykonanie Umowy koordynuje: …………………….……..…………….,
e-mail: ………………….……………., tel. ………………….…………..
6. Zmiana koordynatorów lub ich danych konatktowych nie stanowi zmiany Umowy, jednakże
wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony pod rygorem nieważności.
7. Niezależenie od postanowień dotyczących kar umownych, w każdym przypadku gdy Wykonawca
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nie będzie realizował swoich obowiązków określonych w Umowie, w szczególności nie będzie
realizował Przedmiotu Zamówienia w sposób lub w terminach określonych w Umowie, w
szczególności w razie niewywiązania się z obowiązku określonego w § 2 ust. 7, Zamawiający
uprawniony będzie do zlecenia tej usługi innemu podmiotowi, a Wykonawca zobowiązany będzie
w takiej sytuacji do pokrycia wszelkich kosztów realizacji tej usługi przez podmiot trzeci. Do
skorzystania z tego uprawnienia nie będzie konieczna zgoda sądu.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

§5
Za należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ...................... zł netto (słownie: ........................................................)
powiększone o należny podatek VAT, wynoszący na dzień zawarcia umowy ............................... zł
(słownie: ........................................), to jest kwotę .................... zł brutto (słownie:
........................................................).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w 36 równych miesięcznych częściach.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy i przepisów prawa Wykonawca zobowiązuje się,
że wystawiane przez niego faktury będą:
1) wystawione w języku polskim,
2) zawierały numer Umowy.
W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa
Wykonawca zobowiązany jest do jej odpowiedniego skorygowania. Do czasu otrzymania
prawidłowo wystawionej lub skorygowanej faktury Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty
na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot objętych nieprawidłowo wystawionymi fakturami.
Zamawiający dopuszcza następujące dostarczanie faktur przez Wykonawcę:
1) w wersji papierowej,
2) pocztą elektroniczną na adres: efaktury@zdrowie.walbrzych.pl
3) Platforma Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Wykonawca oświadcza, że:
1) numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej dla
Zamawiającego będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach
podzielnej płatności zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,
2) jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny
.....................
3) numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, jest wpisany do wykazu podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i
przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Ministerstwo Finansów RP (tzw.
„biała lista podatników VAT”).
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie uwzględnia wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023r., określonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022
poz. 1952).
Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy oraz wszystkich pozostałych obowiązków
określonych w Umowie, w szczególności obejmuje koszty części zamiennych i materiałów
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potrzebnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia.
§6
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
1) za zwłokę w przystąpieniu do działań naprawczych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6)
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki,
2) za zwłokę w podjęciu interwencji, o której mowa w § 4 ust. 3
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki,
3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jego obowiązku określonego w § 2 ust. 7
dotyczącego zapewnienia Minimalnego Czasu Użytkowania, to jest w sytuacji gdy
Zamawiający nie będzie miał możliwość należytego korzystania z któregokolwiek z
urządzeń, jego wyposażenia lub systemów objętych Przedmiotem Zamówienia przez okres
przekraczający łącznie 18 dni w ciągu każdego roku obowiązywania Umowy - w
wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy kolejny
rozpoczęty dzień po dniu 18 w danym roku obowiązywania Umowy,
4) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 z tytułu rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający
wynosi 40 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1.
Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach
ogólnych.
Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy.
Powierzenie przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy podwykonawcy wymaga pisemnego
powiadomienia Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania
podwykonawców i osób, którymi będzie posługiwał się do wykonania Umowy, jak za działania
własne.

§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nienależytego lub nieterminowego wywiązywania się przez
Wykonawcę z któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z Umowy, w tym z umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to zaktualizuje się, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub
wykonywania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową, o ile w ciągu 7 dni od otrzymania
wezwania nie zastosuje się on do jego treści.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
3. Niezależnie od przyczyn wskazanych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia za należycie wykonaną część Umowy.
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1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

§8
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i wynagrodzenie
brutto, zaś wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione.
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zmian wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, które nastąpią w 2023
r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 1952),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2020r poz.1342 oraz z 2022r. poz.
1079) o pracowniczych planach kapitałowych (PPK),
oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia
przez Wykonawcę, to zastosowanie będą mają zasady wprowadzania zmian wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach § 9.
W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu
Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniach § 10.
Oprócz okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie, zmiany Umowy mogą nastąpić
wyłącznie w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w
szczególności w art. 455 ust. 1-2 PZP.
§9
W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3 Wykonawca może w terminie 30
dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie
zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany przysługującego mu wynagrodzenia.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez
Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w § 8 ust. 3, mają lub będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w
szczególności:
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz
założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy,
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – w szczególności
umowy o pracę,
2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w § 9 ust. 3, na wysokość kosztów wykonania
Umowy przez Wykonawcę,
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę.
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3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy
o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w
szczególności oryginałów dokumentów do wglądu lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z
oryginałem.
4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie jednego
miesiąca od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania
stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą
działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego
po dniu zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.
§ 10
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust.
4 może nastąpić w oparciu o następujące zasady:
1) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
2) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub
kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania
zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10 % względem ceny lub kosztu przyjętych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
4) stwierdzenie zmiany cen materiałów lub kosztów następować będzie z uwzględnieniem
wskaźnika wzrostu/obniżki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o
waloryzację.
5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia nie może być złożony wcześniej niż po 12
miesiącach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po
12 miesiącach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w
efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, wynosi 5 % wynagrodzenia
maksymalnego określonego w § 5 ust. 1 w części odpowiadającej okresowi
przypadającemu do zakończenia umowy (liczonemu w miesiącach). Ograniczenia ujęte w
powyższym ppkt nie stosuje się, jeżeli wyżej wymieniony wskaźnik wzrostu/obniżki cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS w sprawie
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający
złożenie wniosku o waloryzację przekroczy 15 %.
7) w sytuacji, w której wskaźnik wymieniony w ustępie 6 przekroczy 15% Zamawiający
przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcą dot. wartości zmiany wynagrodzenia, nie
więcej jednak niż 20%.
2. Strona Umowy może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z
zasadami określonymi w ust. 1, pod warunkiem, że zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na
koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegółową kalkulację i dokumenty
niezbędne do oceny przez drugą Stronę, czy proponowane zmiany są zgodne z zasadami
określonymi w ust. 1, a także czy zmiany cen materiałów lub kosztów mają lub będą miały wpływ
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych cen lub
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej
Umowie.
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie następować od
daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Przedmiotu
Zamówienia.
§ 11
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Specjalistyczny
Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przenieść wierzytelności
wynikającej z Umowy na osoby trzecie.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na warunkach
określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do
niniejszej Umowy.
3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
4. Do spraw nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy właściwy miejscowo będzie sąd
powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy
2) Załącznik nr 2 - Zasady zgłaszania Awarii oraz Wzór Zgłoszenia Serwisowego
3) Załącznik nr 3 - Informacja Administratora
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