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Nr sprawy ZP4/2026                                                                                               zał. nr 6  
                           

 
 

UMOWA NR  ZP 4/2021 
 
 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Lesku w dniu….. .07.2021 r.  pomiędzy Stronami: 
 
[1] Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku z siedzibą w Lesku,                           
ul. K. Wielkiego 4, zarejestrowanym w nr KRS 0000020828, posiadający Regon: 370445072 oraz                       
NIP: 6881197430, reprezentowanym przez: 
Dyrektora Pana Roberta Płaziaka – , zwanym dalej Zamawiającym/Stroną 
 
a 
[2]………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...  zwanym dalej Wykonawcą/ Stroną 
  
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynni-
ków wraz z dzierżawą aparatu hematologicznego na okres 36 miesięcy” przeprowadzo-
nego w trybie podstawowym [art.275 ust1 tryb podstawowy bez możliwości negocjacji na podstawie 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 
późn. zm.)], w którym dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej przedstawionej przez Wykonawcę, 
Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot Umowy. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać odczynniki do aparatu hematologicznego  
    spełniające wymogi  stawiane w zamówieniu publicznym warunków i zgodne z ofertą i  
     formularzem cenowy zał. nr 1 dnia …….07.2021r 
2.  Wykonawca zobowiązuje wydzierżawić Zamawiającemu : aparat hematologiczny  
      ( nazwa aparatu:…………………….), zwane dalej: „Urządzeniem”, tj.: oraz spełniające wymogi 

stawiane w zamówieniu publicznym  i zgodny z ofertą  przetargową  z dnia …….07.2021r 
zgodnych z załącznikiem nr 2 do SWZ 

3. Wykonawca oświadcza, iż Urządzenie jest nowe i w pełnie sprawne, a nadto nie jest obciążone  
     żadnymi  prawami osób trzecich, jak również nie toczy się względem niego żadne postępowanie  
     sądowe lub administracyjne, które mogłoby uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niego przez  
     Zamawiającego. 
4 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie transportem na swój koszt i ryzyko, do 3 

tygodni od daty podpisania Umowy, przy czym na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzoną 
dostawą powiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie. 

5 Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy przez okres obowiązywania Umowy 
odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych do oznaczeń zgodnie z ofertą 
przetargową.  

6 Wykonawca zapewnia, iż Urządzenie posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i 
używania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2019, poz. 175). 

7 Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Dostawy Urządzenia do Laboratorium w Lesku, ul. Kochanowskiego 2 (do wyznaczonej 

przez Zamawiającego komórki organizacyjnej), 
2) Dokonania montażu i uruchomienia Urządzenia na własny koszt i ryzyko, z 

uwzględnieniem wszelkich materiałów niezbędnych do uruchomienia dostarczonego 
Urządzenia, nie później niż w dniu dostawy 

3) Przeprowadzenia przez wykwalifikowany personel nie później niż w dniu dostawy 
nieodpłatnego szkolenia lub cyklu szkoleń dla personelu laboratorium Zamawiającego w 
zakresie eksploatacji Urządzenia, a także budowy, działania, obsługi, warunków 
eksploatacji, konserwacji i usuwania drobnych usterek, 
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4) Przeprowadzenia nieodpłatnych przeglądów technicznych w czasie trwania gwarancji, o 
ile takie są przewidziane przez producenta.  

5) Respektowania wszystkich deklaracji zawartych w ofercie przedłożonej Zamawiającemu w 
trakcie  postępowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu Urządzenia, z 
uwzględnieniem numerów seryjnych oraz oznaczeń producenta. 

 
 
 

§ 2. 
Cena przedmiotu Umowy. 

 
1. Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy za dostarczone 

przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 2 Zamawiający zapłaci łączną kwotę brutto: ………zł  
Słownie:  ( …………………………………………….złotych  00/100). 

2. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionych faktur. Przy czym za dzierżawę 
aparatu hematologicznego Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczny czynsz 
dzierżawny w wysokości: ……… zł (słownie:  złotych 00/100) brutto w terminie 30 dni od daty 
wystawienia faktury za dzierżawę. 

3. Za każdą dostarczoną partię odczynników i pozostałych materiałów Zamawiający będzie płacił 
według cen zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

4. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą do 
laboratorium Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem 
dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp.). 

 
§ 3. 

Termin i warunki dostawy. 
 

1. Termin całkowitej realizacji zamówienia Strony określają na dzień 31.08.2024 roku. Umowa 
będzie uznana również za zrealizowaną w przypadku wyczerpania przez Zamawiającego kwoty, 
chyba że wcześniej wartość cen brutto złożonych zamówień i dostarczonego towaru przekroczy 
maksymalną wartość brutto podaną w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonujący zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 b, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – 
asortymentowych, tj.: 

       a) termin dostawy odczynników: 3 dni robocze od daty pisemnego zgłoszenia, 
       b) w przypadkach dostawy na cito: 48 godz. w dni robocze o daty i czasu zgłoszenia. 
3. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonujący 

jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w dniu składania przez niego 
zamówienia. 

4. Wykonujący zobowiązuje się dostarczać towar o jakim mowa w § 1 ust. 1 b transportem 
własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, tj. 
Laboratorium Szpitalne ul. Kochanowskiego 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 
do 1430. Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej, która 
potwierdza odbiór tegoż towaru. 

5. Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach powinien mieć na opakowaniu oznaczenie 
fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, data produkcji lub data ważności, nazwa i adres 
producenta.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości oraz 
cykliczności dostaw. 

7. Wykonujący zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone lub zwiększone 
zapotrzebowanie Zamawiającego. 

 
§ 4. 

Warunki płatności. 
 

1.  Przy dostawach partiami, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonującemu za każdą 
dostarczoną partię według cen podanych zgodnie z § 2 ust.1 niniejszej Umowy. 

2. Przy każdorazowej dostawie Wykonujący dostarczy oryginał faktury wraz z towarem lub prześle 
drogą pocztową. 
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3. Faktura doręczona osobie upoważnionej, będzie, podstawą do regulowania należności 
przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia przyjęcia dostawy i 
doręczenia faktury. Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu, w którym zostanie 
obciążone konto Zamawiającego. Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym 
terminie Wykonujący może naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie. 

4. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w 
Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. 

 
§ 5. 

Gwarancje na odczynniki. 
 

1. Wykonujący będzie dostarczał odczynniki do analizatorów w ilościach wynikających z 
przesyłanych zamówień o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych jak i 
odpowiednim terminem ważności, zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych 
produktów. Przedmiot Umowy oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Termin ważności oferowanych odczynników: minimum 6 miesięcy licząco daty dostawy.  
 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych produktów. W przypadku 

stwierdzenia wad fizycznych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyroby na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi 
całkowitą odpowiedzialność z tytułu utraty lub zniszczenia towaru. 

5. Wszelkie reklamacje zarówno ilościowe jak i jakościowe zgłaszane będą w ciągu 3 dni po 
dostawie. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia i w 
przypadku jej uznania wyroby o niepełnej jakości będą wymieniane przez Wykonawcę w ciągu 7 
dni. Jednocześnie Wykonawca pisemnie potwierdza przyjęcie zgłoszenia. 

6. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez 

Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub 
modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione, za wyjątkiem napraw 
dokonywanych pod kierunkiem telefonicznym inżyniera serwisowego. Zamawiający może 
utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (lub jego upoważniony 
przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż 
zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez 
Wykonawcę, co wpływa negatywnie z na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan 
przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie. 

 
§ 6. 

Kary umowne. 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części dostawy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną obliczoną według następujących zasad: 

      1) w przypadku opóźnienia z dostawą – w wysokości 0,2% wartości zamówionego a 
niedostarczonego    

         w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, według cen z dnia, w którym dostawa miała być 
dokonana; 

      2) w przypadku niedostarczenia zamówionych przez Sprzedającego towarów – w wysokości 
0,2% ich  

          wartości według cen z dnia, w którym dostawa miała być dokonana. 
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień Umowy z przyczyn 

niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 3% szacunkowej wartości brutto wynagrodzenia należnego z tytułu nie wykonanej 
części Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania postanowień Umowy z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 5% szacunkowej wartości brutto wynagrodzenia należnego z tytułu nie wykonanej 
części Umowy. 

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo 
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żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w razie 
realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania towaru po upływie terminu 
jego ważności, względnie powtarzających się reklamacji ilościowo - jakościowych. 

7. Roszczenia Wykonawcy co do zapłaty w sytuacji określonej w ust. 6 ograniczą się do wartości 
Umowy zrealizowanej. 

 
§ 7 .  

Zmiany i zastrzeżenia. 
 

1. Treść niniejszej Umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego 
warunki realizacji  zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest 
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest  nieważna w części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w ofercie. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany 
te są korzystne dla Zamawiającego, a także dostosowania Umowy do odpowiedzialności 
solidarnej wykonawców występujących wspólnie. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w Umowie w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy, w  zakresie: 
a) danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy, 

osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron, 
b) numeru katalogowego produktu, 
c) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów 
d) ilości dostaw i asortymentu, jednak nie więcej niż 10% wartości zmówienia, 
e) sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań w sytuacji gdy: 

- wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany 
/udoskonalony, 
- braku produktu na rynku i wprowadzenia na jego miejsce nowego, ulepszonego produktu, 
- w przypadku kiedy cena przetargowa zostaje podtrzymana (między innymi sytuacje przerw 
w dostawie,  wycofanie produktu z  rynku, zaprzestanie produkcji danego produktu), przy 
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu 
objętego Umową. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zapotrzebowania ilościowego 
określonego w przedmiocie zamówienia w ilości 20%, z czego Wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia zmian w obrębie asortymentu w ramach 
ustalonej wartości zamówienia w zależności o potrzeb. 

6. W czasie obowiązywania Umowy Strony  dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku: 
a) zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto 

pozostaje bez zmian, 
b) zmiany cen, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra. 
Wskazane powyżej zmiany - wprowadzone przepisami powszechnie obowiązującymi, 
obowiązują od dnia wejścia w życie tych przepisów. 

7. O zmianie cen, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem 
przyczyny zmiany cen. Nowe ceny będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po 
otrzymaniu zawiadomienia o zmianie cen. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga 
formy pisemnej. 

 
§ 8. 

Warunki gwarancji na aparaty. 
 

1. Wykonawca udziela  24- miesięcznej gwarancji na zainstalowane u Zamawiającego 
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Urządzenie   
      opisane w § 1 ust. 1 ) niniejszej Umowy. 
2. Początek okresu gwarancyjnego jest liczony od daty instalacji Urządzeń opisanych w § 1 ust. 1) 

niniejszej Umowy. 
3. W czasie trwania okresu gwarancyjnego wszelkie naprawy (z wyłączeniem wyszczególnionych 

w pkt. 5  i 6) są dokonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy. 
4. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy 

mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, obsługa niezgodna z 
instrukcją obsługi, jak również  

      eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. 
5. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do 

normalnej obsługi  eksploatacyjnej. Powyższe usługi mogą być zrealizowane odpłatnie na koszt 
Zamawiającego. 

6. Nie są objęte gwarancją naprawy oraz rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych w 
przypadku użycia akcesoriów i odczynników nieoryginalnych lub niezalecanych przez 
Wykonawcę. 

7. W szczególnym przypadku, gdy pracownik Wykonawcy stwierdzi, że praca z aparatem, w 
oparciu o odczynniki lub akcesoria nie zalecane przez Wykonawcę, negatywnie wpływa na 
jakość pracy aparatu, może zadecydować o wcześniejszym zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

 
8.  Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w możliwie krótkim terminie, 

przy czym reakcja zgłoszenia powstałego uszkodzenia nie powinna być dłuższa niż 24 godziny 
w dni robocze od momentu zgłoszenia. 

9. Zamawiający traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku dokonania napraw lub zmian 
konstrukcyjnych w sprzęcie przez osoby nieupoważnione. 

 
§ 9. 

Postanowienia końcowe. 
 

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy przy zachowaniu 1 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie 

      pod rygorem nieważności. 
3. Integralną część niniejszej Umowy stanowi SWZ i oferta Wykonawcy. 
4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze 

Stron. 
 
 

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto, parafowano każdej z jej stron, za wyjątkiem ostatniej, którą     
podpisano. 

 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 


