
UMOWA NR SP ZOZ ZP/7D/2018 - wzór 
 

W  dniu .................... r.  w Kępnie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7,  
63 -600 Kępno  
reprezentowanym przez: 
1.  …………………………………………   
2. ………………………………………… 
wpisanym w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000006953  
NIP 619 -18-27-089; REGON 000308548, nazwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
A 
………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 
pn. Dostawa odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych do badań z zakresu 
serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą kompletnego 
sprzętu niezbędnego do wykonania badań dla SP ZOZ w Kępnie. 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu (analizatora), typ: ....................., 

firmy: ....................................................  , zwanego dalej aparatem oraz sprzętu 
niezbędnego powykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą 
mikrokolumnową 

2. Aparat oraz sprzęt opisany w ust. 1 posiada wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty 
uprawniające do wykorzystywania go do celów medycznych poprzez wykonywanie badań 
wskazanych w SIWZ. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oddaje Zamawiającemu sprzęt określony w § 1 ust. 1 do używania i 
pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności szpitalnej, objętej 
przedmiotem przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki, akcesoria i  
materiały kontrolne, a także wszelkie inne środki niezbędne do korzystania z aparatu 
zgodnie ze złożoną w przetargu ofertą cenową i szczegółową ofertą cenową, które 
stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy i są jej integralną częścią. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aparat, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, na 
własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Centralnego  
Laboratorium Analitycznego SP ZOZ w Kępnie oraz wydać je w stanie gotowym do 
użytku w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.  



4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego, tj. 
wskazanych przez niego osób, w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania 
aparatu. 

5. Wydanie Zamawiającemu aparatu poprzedzone zostanie jego badaniem technicznym 
przeprowadzonym  
w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawicieli stron umowy. 

6. Odbiór aparatu nastąpi na podstawie podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 
stron protokołu zdawczo-odbiorczego.  

7. Dostawy odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych każdorazowo będą 
dokonywane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Centralnego 
Laboratorium Analitycznego SP ZOZ w Kępnie 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rozładunku zamawianych i dostarczonych 
odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, tj. w punkcie określonym w ust. 7. 

9. Dostawy odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych odbywać się będą partiami 
na podstawie zamówień składanych pisemnie, faxem lub mailem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy poszczególnej partii 
odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym wraz z ofertą Wykonawcy z dnia…. 

11. W przypadku odmowy dostarczenia w terminie odczynników, akcesoriów i materiałów 
kontrolnych, Zamawiający jest uprawniony do zakupu tego zamówienia u podmiotu 
trzeciego na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do 
ewentualnego zwrotu różnicy w kosztach zakupu. 

12. Wykonawca oświadcza, iż dostarczane przez niego odczynniki, akcesoria i materiały 
kontrolne są dopuszczone do użytku szpitalnego, mają oznaczenie CE i posiadają 
odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt. Na żądanie Zamawiającego dokumenty 
te Wykonawca przedłoży Zamawiającemu. 

13. Wykonawca oświadcza, że będzie dostarczał fabrycznie nowe i nieobciążone prawami 
osób trzecich odczynniki, akcesoria i materiały kontrolne.  

14. Ilości odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych wskazane w SIWZ zostały 
podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u Wykonawcy do 
wyczerpania ogólnej wartości cenowej wynikającej z oferty Wykonawcy w czasie trwania 
umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia określonej przez Zamawiającego ilości 
sztuk lub zestawów odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych danego rodzaju 
niezależnie od sposobu ich pakowania. 

 
§ 3 

Koszt i ryzyko transportu oraz rozładunku odczynników, akcesoriów i materiałów 
kontrolnych dostarczanych na podstawie niniejszej umowy spoczywa na Wykonawcy. 

 
§ 4 

1. Dotyczy wydzierżawianego aparatu: 
1) w przypadku stwierdzenia wady, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub 

wymiany aparatu na wolny od wad, 
2) Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawienia się  

u Zamawiającego w terminie do 24 godzin od otrzymania pisemnego zawiadomienia  
o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania 
pisemnego zawiadomienia o wadzie. W przypadku, gdy wada nie może być usunięta w 



ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie, Wykonawca 
zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do tymczasowego zamontowania 
aparatu zastępczego o równorzędnych parametrach pozwalającego na wykonywanie 
badań w zakresie objętym przedmiotową SIWZ lub zabezpieczenia wykonywania 
badań w innym laboratorium oraz do określenia terminu, w którym wadę usunie, 

3) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 
pkt 2) umowy bądź niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

4) wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca, 
5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej jeden raz w ciągu roku jeden 

bezpłatny, okresowy przegląd i walidację aparatu wraz z jego konserwacją i wymianą 
części zużywalnych na warunkach określonych przez wyspecjalizowany serwis 
fabryczny, 

6) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym termin 
przeglądu i walidacji aparatu,  

7) po zakończeniu każdego przeglądu i walidacji Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dokument potwierdzający, że aparat jest sprawny i dopuszczony do 
eksploatacji. 

 
§ 5 

1. Zamawiający będzie uiszczał na rzecz Wykonawcy miesięczną stawkę czynszu 
dzierżawnego w wysokości: ................................ zł brutto (słownie złotych brutto: 
………………………..………..…………………………………..) za: aparat (analizator) 
do badań marki, typ: .......................................................................................... . Wysokość  
trzyletniego czynszu dzierżawnego wynosić będzie: 
………………………………………... zł brutto (słownie złotych brutto: 
………………………..………..……………………………………………………………
…………………..). 

2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za zamawiane odczynniki, akcesoria i materiały 
kontrolne do badań, których cena będzie ustalana każdorazowo w ten sposób, że 
Wykonawca przemnoży ilość dostarczonych Zamawiającemu odczynników, akcesoriów i 
materiałów kontrolnych przez ich ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w 
jego szczegółowej ofercie cenowej. 

3. Strony ustalają maksymalną wartość umowy w jej części dot. dostaw odczynników, 
akcesoriów i materiałów kontrolnych na kwotę: ................................. złotych brutto 
(słownie złotych brutto: ......................................................). Kwota ta wynika 
przemnożenia oferowanych przez Wykonawcę w jego ofercie przetargowej cen 
jednostkowych odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych z przewidywanymi 
ilościami zamówień Zamawiającego (zgodnie ze szczegółową ofertą cenową).  

4. Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę: ................................. złotych 
brutto (słownie złotych brutto: ......................................................). Kwota ta wynika z 
sumy wartości trzyletniego czynszu dzierżawnego i wartości uzyskanej w efekcie 
przemnożenia oferowanych przez Wykonawcę w jego ofercie przetargowej cen 
jednostkowych odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych z przewidywanymi 
ilościami zamówień Zamawiającego (zgodnie ze szczegółową ofertą cenową).  

5. Wynagrodzenie ustalone wg ust. 3 ma charakter stały, jest niezmienne przez cały czas 
trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
zamówienia. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto. 

6. Rozliczenia czynszu dzierżawnego będą dokonywane w okresach miesięcznych, przy 
czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  



7. Rozliczenia z tytułu dostaw odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych będą 
dokonywane w okresach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc 
kalendarzowy, zgodnie z faktycznie realizowanymi dostawami. 

8. Zapłata za dostawę poszczególnej partii odczynników, akcesoriów i materiałów 
kontrolnych następować będzie po dokonaniu odbioru danej partii zamówienia, w 
terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury przelewem na rachunek w niej wskazany.  

9. Zapłata za czynsz dzierżawny następować będzie w terminie do 30 dni od dnia 
dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem 
na rachunek w niej wskazany.  

10. Zarówno z tytułu opóźnienia zapłaty czynszu dzierżawnego, jak i z tytułu opóźnienia 
zapłaty za odczynniki, akcesoria  i materiały kontrolne, Wykonawcy przysługują odsetki 
ustawowe.  

11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 
Zamawiający nie jest uprawniony do oddania aparatu w poddzierżawę lub do bezpłatnego 
jego użytkowania osobom trzecim. 
 

§ 7 
1. Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić aparat 

Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego jego 
użytkowania. 

2. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający 
zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu bezumownego 
korzystania z aparatu. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu: 
1) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 5 ust. 3, 
2) opóźnienia w dostarczeniu poszczególnej partii odczynników, akcesoriów i 

materiałów kontrolnych w wysokości …… wartości ceny tej partii, za każdy dzień 
opóźnienia, 

3) opóźnienia w dostarczeniu i zamontowaniu aparatu w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia, 

4) opóźnienia w usunięciu wady, w ramach serwisu gwarancyjnego aparatu, w wysokości 
150,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania 
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości 
umowy określonej w § 5 ust. 3. 

3. Strony będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego, które przewyższa kary 
umowne. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalane za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 
2)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
 
 



§ 9 
1. Zamawiający upoważniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca: 
1) opóźnia się z dostawą aparatu przez okres 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 
2) minimum trzy razy opóźnił się z dostawą odczynników, akcesoriów i materiałów 

kontrolnych przez okres 3 dni, 
3) dostarcza towar wadliwy lub nie realizuje roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 
opóźnia się z dokonaniem zapłaty przez okres dłuższy niż 60 dni. 

 
§ 10 

1. Niniejszą umowę strony zawierają na czas oznaczony, tj. na okres 36 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. 

2. Okresem rozliczeniowym umowy będzie miesiąc kalendarzowy. 
3. Umowa rozwiązuje się wcześniej, w całości, w przypadku wyczerpania maksymalnej 

wartości cenowej umowy wynikającej z oferty Wykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 4 
umowy. Umowa rozwiązuje się wcześniej, w całości, również w przypadku wyczerpania 
maksymalnej wartość umowy w jej części dot. dostaw odczynników, akcesoriów i 
materiałów kontrolnych, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy. 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, 
formy pisemnego aneksu. 

2. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te wynikły 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w 
szczególności w następujących sytuacjach: 
1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego lub 
Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w 
sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu 
wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona 
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto 
niniejszą umowę,  

2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania 
umowy okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w 
sposób przewidziany w ofercie, a udzielenie w tym zakresie innego zamówienia 
publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub 
niecelowe ze względu na interes publiczny. 

3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia – w formie pisemnego aneksu – zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 

– 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki   składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.  



4. W przypadku niepełnego wykorzystania maksymalnej wartości umowy w jej części dot. 
dostaw odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych, a więc kwoty o której mowa 
w § 5 ust. 3 umowy, strony przewidują możliwość wprowadzenia – w formie pisemnego 
aneksu – zmiany terminu jej obowiązywania, pod warunkiem zagwarantowania przez 
Wykonawcę kontynuowania realizacji umowy przy zachowaniu cen produktów 
zaoferowanych w jego ofercie przetargowej. 

5. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa 
w poprzednim ustępie, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 
Zamawiającego w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia przyczyn wpływających na 
zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, 
opartą o przesłanki wymienione w ust. 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym 
w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, 
w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana 
wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych 
przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy. 

6. Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot zobowiązań i uprawnień 
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

 
§ 12 

1. Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 
może w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego muz tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 14 

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla 
Zamawiającego. 

 
§ 15 

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. 
 

Podpisy stron: 
  Wykonawca       Zamawiający 
 
 


