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Oznaczenie sprawy: ZP/14BU/2022        załącznik nr 4 
__________________________________________________________________________________ 
 
                                   

WZÓR    UMOWY   nr  SPZOZ-ZP/14BU/2022   
 
W  dniu …………………………..r.  w Kępnie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno, wpisanym 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 000006953, NIP 619 182 70 89, reprezentowanym przez:  

1. Beatę Andrzejewską - Dyrektora SPZOZ w Kępnie 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SPZOZ w Kępnie – Anny  Rosowskiej 

zwanym w dalszej treści umowy „SPZOZ” 
a 
…………………………………wpisanym do Rejestru przedsiębiorców pod nr……………….  NIP ………………………  REGON  
…………………………….. 
reprezentowaną przez: 

1) ……………………………………………… 
 

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  łącznie zwane „Stronami”   o następującej treści: 
 

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie pisemnego zapytania 
ofertowego nr SPZOZ-ZP/6BU/2022 na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania 
badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatora automatycznego dla  Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie– postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 , 1129 ze zm. t.j.). 

 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa odczynników  i zużywalnych  do wykonywania badań z 
zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatora automatycznego  dla  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie, w ilościach ,o parametrach  i warunkach granicznych 
określonych w załączniku nr1A i nr 2  do SIWZ.        

2. Przedmiot umowy w postaci odczynników będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego zgodnie z 
opisem i charakterystyką produktów zamieszczonych w arkuszu  asortymentowo -  cenowym 
stanowiącym Załącznik  nr 1A do niniejszej umowy, w dni robocze w ciągu  72 godzin –  od 
momentu otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Określone w arkuszu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowe i stanowią wartość 
maksymalną zamówienia. Strony Zgodnie postanawiają, że ilości,  o których mowa w zdaniu 1 
mogą ulec zmniejszeniu do faktycznych potrzeb szpitala zgodnie z zamówieniem Zamawiającego z 
zastrzeżeniem jednak, iż zmniejszenie zamówienia nie będzie większe niż 20% w stosunku do ilości 
określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym. 

4. Integralną część umowy stanowią: 

 zapytanie ofertowe nr SPZOZ-ZP/14BU/2022 

 oferta  Wykonawcy. 
5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom 

technicznym określonym w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami, a także w jego ofercie 
i został wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych ( Dz.U. 2020, poz. 186 z póź. zm.). Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie 
do doręczenia dokumentów warunkujących dopuszczenie do obrotu i używania przedmiotu 
zamówienia w świetle w/w ustawy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty 
otrzymania wezwania do złożenia dokumentów. 
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§ 2 
1. Wykonawca oddaje w dzierżawę: 

-  analizator .......................................................................... 
-  producent analizatora ....................................................... 
-  typ..................................................................  ;  roku produkcji .................................. 

     szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 
2. Wykonawca  oświadcza ,   iż   jest   właścicielem    analizatora   szczegółowo    opisanego w   ust.1 i  

wydzierżawia  go Zamawiającemu na okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
3. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi na koszt własny analizator opisany w ust.1 wraz z 

wyposażeniem w terminie ………….. od daty podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Kierownikiem Centralnego  Laboratorium. 

4. Przekazanie analizatora objętego umową nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
5. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel Centralnego Laboratorium w zakresie prawidłowego 

używania analizatora, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem. 
6. Przeszkolenie potwierdzone będzie protokołem podpisanym przez Strony umowy. 

 

§ 3 
1. Wartość przedmiotu umowy w zakresie odczynników  i materiałów zużywalnych do wykonywania 

badań z zakresu koagulologii  za okres 36 miesięcy jej realizacji wynosi : 
- …………………… zł netto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..) 
- ....................... zł. brutto. 

       (słownie: ……………………………………………………………………………………………………..) 
2. Wysokość czynszu dzierżawnego za analizator wynosi miesięcznie : ............................ zł brutto 

       (słownie: ……………………………………………………………………………………………………..) 
3. Wysokość czynszu dzierżawnego za analizator wynosi  za okres 36 miesięcy: .................. zł brutto 

       (słownie: ……………………………………………………………………………………………………..) 
4. Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 60 dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktury wystawiane będą raz w miesiącu. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen określonych w ust. 1 i ust.2 i 3 powyżej przez 

okres realizacji umowy z zastrzeżeniem § 6 ust.2. 
6. Zapłata za dostarczony towar w postaci odczynników i materiałów zużywalnych do badań z 

zakresu koagulologii następować będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii, na podstawie 
prawidłowo  wystawionych faktur przez Wykonawcę, w terminie do 60 dni od dnia ich 
doręczenia Zamawiającemu. Zapłata realizowana będzie w formie przelewu na rachunek 
bankowy Zamawiającego, przy czym terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania analizatora opisanego w  § 2 ust.1 niniejszej 

Umowy w miejscu jego  zainstalowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z dostarczoną 
instrukcją obsługi. 

2. Zamawiający nie będzie udostępniał analizatora będącego przedmiotem Umowy osobom 
trzecim. 

3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny dzierżawionego urządzenia w 
okresie realizacji niniejszej umowy. 

4. Czas podjęcia działań przez Wykonawcę w celu usunięcia usterki przedmiotu umowy określony 
został w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca zapewni możliwość zgłoszenia 
awarii w ciągu całej doby ( także w dni wolne od pracy ) przez czas trwania umowy. 
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5. W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w  terminie 3 dni roboczych, Wykonawca bez 

zbędnej zwłoki bezpłatnie dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego aparat zastępczy na okres 
naprawy dzierżawionego urządzenia, o parametrach nie gorszych od parametrów 
dzierżawionego analizatora opisanego w § 2 ust.1 niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i konserwacji dzierżawionego 
analizatora zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie 
nienaruszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającego z prawidłowego 
użytkowania. 

8. Demontaż analizatora oraz jego transport do miejsca przeznaczenia po zakończeniu trwania 
Umowy oraz w przypadku jej wcześniejszego zakończenia zostanie dokonany przez Wykonawcę 
na jego koszt i ryzyko. 

§ 5 
1. Zamawiający ponadto zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać odczynniki  i materiały 

zużywalne do badań z zakresu koagulologii w ilości, o parametrach i właściwościach określonych 
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr SPZOZ-ZP.6BU/2022. 

2. Wskazane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego  ilości przedmiotu umowy w części dostaw 
są wartościami maksymalnymi, prognozowanymi. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia 
ilości przedmiotu umowy w trakcie jej trwania w zależności od ilości wykonywanych procedur 
medycznych, w których znajduje on zastosowanie ,jednakże Zamawiający zamówi przedmiot 
umowy o wartości nie mniejszej niż 80 % kwoty wskazanej w załączniku nr 1a do zapytania 
ofertowego. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

3. Wykonawca zapewni odpowiedni termin ważności odczynnika po jego otwarciu, biorąc pod 
uwagę rozłożenie wykonania badań określonych w zapytaniu ofertowym na okres 36 miesięcy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej wymiany odczynnika w przypadku upływu 
terminu ważności.  

4. Z pierwszą dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik 
elektroniczny), instrukcje obsługi analizatorów w języku polskim. 

5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić 
przyjęcia dostawy, jeżeli: 
a) jakikolwiek element umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
b) opakowanie będzie naruszone, 
c) przedmiot Umowy będzie wadliwy, złej jakości, 
d) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia, zaoferowanym do 

postępowania i wyszczególnionym w Załączniku nr 1A, 
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od 

obowiązujących norm. 
6. Ceny jednostkowe na dostarczany przedmiot umowy w postaci  odczynników do badań i 

materiałów zużywalnych do badań z zakresu  koagulologii określa wypełniony przez Wykonawcę 
załącznik nr 1A. 

7. Dostawy odbywać się będą do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych określonych w zał. nr 1a do SIWZ, 

jak również w ofercie Wykonawcy przez  cały okres realizacji umowy. 
9. Częściowe dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego zamówienia ( z uwzględnieniem 

faksu  oraz wiadomości e-mail) złożonego przez Zamawiającego. Termin realizacji częściowej 
dostawy wynosi .......................... dni /godzin od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa 
wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 
wyznaczonym terminie. 
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10. Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej w 
załączniku nr 1a , przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak 
nie więcej niż o 3 miesiące. 

11. Zmiana, o której mowa w ust. 10 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej 
nieważności. 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wprowadzone na podstawie art. 454 i art. 455 

ustawy prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2. Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:  
a)  stawki podatku od towarów i usług, 
b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  
      godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o  minimalnym  
      wynagrodzeniu za pracę, 
c)   zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
       stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
d)   zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których  
      mowa w ustawie w dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
       –jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

3.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 2.pkt a-d. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną: 

a)  z tytułu niezrealizowania dostawy zamówionego towaru w postaci odczynników do badań  
immunochemicznych, w wyznaczonym terminie -  w wysokości 1% wartości niedostarczonego 
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy w postaci analizatora, o 
którym mowa w §2 ust.1oraz przeszkoleniu personelu w wysokości 2 % wartości brutto 
obejmującej cały okres dzierżawy przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części  przedmiotu umowy. 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
      w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części  przedmiotu umowy.  

2.    Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty w ustawowej 
wysokości. 

3.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

4.     Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość kary umownej. 

5.   W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 5 
ust. 9, a okres opóźnienia będzie dłuższy niż 24 godziny Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu  
równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania Wykonawcy o takim 
zakupie, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania 
niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu 
dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca 
zobowiązany jest  wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu 
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, 
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gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten ma być spełniony 
przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty  z 
wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru 
Zamawiającemu.  

§ 8 
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są: 

        a)   ze strony Wykonawcy –......................................................................................................... 
        b)   ze strony Zamawiającego – Kierownik Laboratorium: Pani Monika Marciniak 
               tel. -62  78 27 417. 
2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną w lit. a i b niniejszego 

ustępu powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych postanowień 

do niniejszej umowy. 
§9 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.          

        § 10 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
23.04.1964 Kodeks cywilny (DZ. U. z 2019r. poz. 1145.),  ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. 
z 2019r. poz. 1843z póżn. zm.) i ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. 2020, 
poz. 186 z późn. zm). 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
natomiast 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
  

 

              Wykonawca   :                                                                                      Zamawiający : 
 


