
Wzór umowy 
zawierający istotne  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa Nr ..................................................

zawarta  w  dniu  .........................................r  w  Zamościu,  pomiędzy  Samodzielnym
Publicznym  Szpitalem  Wojewódzkim im.  Papieża  Jana  Pawła  II  z  siedzibą  w  Zamościu
ul.  Aleje  Jana  Pawła  II  10,  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji  Społecznych
i  Zawodowych,  Fundacji,  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej   prowadzonego
przez  Sąd  Rejonowy  Lublin  -  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku,  VI  Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000021024, NIP 922–22–92–491,
zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1. ...................................................................... 

a firmą ..................................... z siedzibą w .................... adres : ..............................., wpisaną
do ...................................w................... pod Nr ....................... NIP ................., zwaną w treści
umowy „Sprzedającym,” w imieniu której działają:

1. .............................................................................................
2. .............................................................................................

Umowa jest  wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego,  zgodnie z postanowieniami  ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), którego rozstrzygnięcie nastąpiło
w dniu ...........................r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

 § 1.

1.  Kupujący zleca  a  Sprzedający przyjmuje  do  realizacji  dostawę odczynników  (kontroli,
kalibratorów,  płynów  myjących,  buforów),  materiałów  eksploatacyjnych do  Pracowni
Biochemii  wraz  z  dzierżawą  dwóch  analizatorów  model  .......,  rok  produkcji  ............  dla
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub załączniku do niniejszej umowy.
2.  Sprzedający  gwarantuje,  że  dostarczane  przez  niego  odczynniki  (kontrole,  kalibratory,
płyny myjące, bufory), materiały eksploatacyjne objęte niniejszą umową, a także analizatory
stanowiące  przedmiot  dzierżawy są  dopuszczone  do obrotu  i  używania  na  terenie  Polski
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  szczególności  ustawą  z  dnia
20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
3. Stopień realizacji  umowy w poszczególnych asortymentach uzależniony jest od potrzeb
wynikających  z  działalności  Kupującego.  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  do  realizacji
poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości
określonych  w  umowie  lub  załączniku  do  niniejszej  umowy,  przy  czym  suma  wartości
zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny umowy określonej w § 4 ust. 3.
Realizacja  umowy w mniejszym  zakresie  nie  może  stanowić  podstawy do  jakichkolwiek
roszczeń ze strony Sprzedającego wobec Kupującego.
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§ 2.

1. Dostawy  odczynników (kontroli, kalibratorów, płynów myjących, buforów), materiałów
eksploatacyjnych  do Pracowni Biochemii  będą odbywały się przez okres 24  miesięcy
licząc od daty zawarcia umowy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Kupujący będzie określał
odrębnymi  zleceniami  na  piśmie  lub  za  pośrednictwem  faksu   asortyment  i  ilość
zapotrzebowanego przedmiotu umowy w zakresie dostaw. Sprzedający zobowiązuje się
do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia. 

2. W przypadku gdy zaoferowane w ofercie ilości odczynników okażą się niewystarczające
do  wykonania  wymaganej  wskazanej  w  ofercie  Sprzedającego  ilości  oznaczeń,
Sprzedający  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Kupującemu  brakujących  odczynników
(kontroli,  kalibratorów,  płynów  myjących,  buforów),  materiałów  eksploatacyjnych
na swój koszt.     

3. Dostawa  dwóch  analizatorów  do  Pracowni  Biochemii  model  ................
produkcji ............................ w ramach dzierżawy nastąpi w ciągu   ……….. dni roboczych
licząc  od  daty  zawarcia  umowy  tj.  najpóźniej  do  dnia  ........................
i obejmuje także zainstalowanie, podłączenie analizatorów do użytkowanego w Szpitalu
systemu informatycznego (SIS GEM) uruchomienie  i  szkolenie  personelu  Kupującego
w  zakresie  obsługi.  Dostawa  analizatorów  zostanie  stwierdzona  poprzez  podpisanie
przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

4. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie do siedziby Kupującego, ponosząc koszty i ryzyko transportu.

5. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy,  którego pochodzenie
jest  zgodne  ze  złożonym  w  ofercie  dokumentem  określającym  producenta  towaru.
Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez
Kupującego zleceniu na dostawę.

6. Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  zwrotu  towaru  niezgodnego  ze  złożonym  zleceniem
z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy, nie tracąc przy tym
prawa do naliczenia kar umownych za zwłokę.

7. W  przypadku  gdy  Sprzedający  nie  będzie  dostarczał  wyrobu  będącego  przedmiotem
umowy,  Kupujący  będzie  miał  prawo  dokonać  zakupu  u  innego  Sprzedającego.
Jeżeli  koszt  zakupu  będzie  wyższy  od  kosztu  zakupu  w  ramach  niniejszej  umowy,
powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający.

8. Reklamacje  ilościowe  Kupujący  będzie  zgłaszać  Sprzedającemu  pisemnie  lub  faksem
niezwłocznie po dokonaniu odbioru zleconej dostawy. Sprzedający uzupełni  przedmiot
dostawy  w  ciągu  5  (pięciu)  dni  roboczych  od  chwili  otrzymania  reklamacji
od Kupującego.

9. Reklamacje jakościowe Kupujący będzie zgłaszać Sprzedającemu pisemnie lub faksem
wraz  z  uzasadnieniem.  W  takiej  sytuacji  Kupujący  informując  Sprzedającego
o  stwierdzonej  wadliwości  wstrzymuje  jednocześnie  zapłatę  za  zakwestionowany
przedmiot umowy (do momentu wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad).

10. Sprzedający  zobligowany  jest  do  dokonania  wymiany  wadliwego  wyrobu  na  zgodny
z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie
5  (pięciu)  dni  roboczych  od  daty  jej  otrzymania.  Brak  pisemnej  odmowy  uznania
reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

11. Bez względu na przewidziany w ust.  8 – 10 niniejszego paragrafu tryb  reklamacyjny,
w przypadku dostarczenia asortymentu wadliwego, jeżeli dany wyrób będzie niezbędny
dla wykonywania działalności leczniczej Kupującego z uwagi na konieczność ratowania
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życia  lub  zdrowia  pacjenta,  Kupujący ma  prawo zaopatrzenia  się  w dany  asortyment
we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego wyrobu będzie wyższa od ceny
określonej w niniejszej umowie Sprzedający będzie zobowiązany zwrócić Kupującemu
różnicę. 

§ 3.

1.  Sprzedający  w  ramach  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  3   udzieli
gwarancji  jakości  na  dostarczone  w  ramach  dzierżawy  dwa  analizatory  model  ............
produkcji ............................ na okres obowiązywania umowy.
2.  Sprzedający  oświadcza,  iż  jest  właścicielem  w/w  analizatorów,  dysponuje  wyłącznym
prawem do rozporządzania nimi, a w szczególności do przekazywania w dzierżawę i jego
prawo jest w tym zakresie niczym nie ograniczone oraz nie istnieją żadne roszczenia osób
i/lub  podmiotów  trzecich,  które  mogłyby  uniemożliwić  lub  ograniczyć  (utrudnić)
Kupującemu korzystanie z urządzeń w warunkach określonych niniejszą umową.
3. Sprzedający oświadcza, że w/w analizatory są wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Sprzedający gwarantuje, że przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy nie
będzie  stwarzać  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  i  zdrowia  pacjentów  Kupującego,
jak też użytkowników czy osób trzecich.
5.  Sprzedający  przekaże  Kupującemu  paszporty  techniczne   analizatorów  dostarczonych
w ramach dzierżawy.
6. Sprzedający jest zobowiązany do utrzymania dzierżawionych urządzeń w ciągłej i pełnej
sprawności technicznej, a w szczególności do:
1/ wykonywania bezpłatnych napraw dzierżawionych analizatorów w czasie 48 godzin licząc
od  zgłoszenia  i  wyłączenia  z  używania  przedmiotowych  analizatorów.  W  przypadku
konieczności  wydłużenia  okresu  naprawy,  Sprzedający  zobowiązany  jest  do  bezpłatnego
udostępnienia do czasu zakończenia naprawy innych analizatorów tego samego typu. Czas
reakcji  serwisowej  na  zgłoszenie  awarii  rozumiany   jako  czas  przystąpienia  do  naprawy
od chwili zgłoszenia jej konieczności wynosi 24 godziny.
2/  bezpłatnej  dostawy  i  zamontowania  części  analizatorów,  które  ulegną  uszkodzeniu
w trakcie realizacji umowy    
3/ wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. 
7.  W przypadku  uszkodzenia  wykluczającego  dalszą  eksploatację  analizatora/ów,  którego
Sprzedający  nie  będzie  mógł  naprawić  w  terminie  określonym  w ust.  6  pkt  1  powyżej,
lub  naprawa  taka  byłaby  ekonomicznie  nieuzasadniona,  wówczas  Sprzedający  wstawi
w  zamian  uszkodzonego/ych,  sprawny/e  analizator/y  tego  samego  rodzaju  i  gatunku,
co  określone  w  §1  ust.  1.  Sprzedający  dokona  zamiany  na  sprawny/e  analizator/y
niezwłocznie po wystąpieniu sytuacji  wyżej  opisanej  jednak nie  dłużej  niż  w ciągu 7 dni
od zgłoszenia uszkodzenia przez Kupującego,   
8.  Wszelkie  czynności  związane  z  wykonaniem  obowiązków  gwarancyjnych  Sprzedający
będzie  wykonywał  na własny koszt.  Ujawnione w okresie  gwarancji  wady będą usuwane
w siedzibie Kupującego.
9. Serwis gwarancyjny świadczy  (dane teleadresowe) .........................................................

§ 4.

1. Za dostawę odczynników do Pracowni Biochemii będą stosowane ceny jednostkowe takie
jak w złożonej  ofercie cenowej tj. określone poniżej  lub załączniku do niniejszej umowy
stanowiącym jej integralną część.
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2. Za  dzierżawę analizatorów model ................ produkcji ..........................., strony ustalają
miesięczny czynsz  w wysokości  .......  złotych.  Łączny koszt  dzierżawy bez podatku VAT
za  okres  24  miesięcy  wynosi  -  ................,  z  podatkiem
VAT ........................................................ 
3. Łączną cenę netto bez podatku VAT za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości
......................... słownie : ....................................................................................
Łączną  cenę  brutto  z  podatkiem  VAT  za  całość  przedmiotu  umowy  ustala  się
w wysokości ......................... słownie : ....................................................................................
4. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania  umowy
(za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w §9 ust. 4). Obniżenie cen może nastąpić w każdym
czasie   bez  względu  na  przyczynę  obniżenia  i  nie  wymaga  aneksu  do  umowy.
Ceny jednostkowe brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty podatkowe,
wszelkie  koszty  związane  z  dostawą  towaru  do  Kupującego  oraz  obowiązkami
gwarancyjnymi Sprzedającego w stosunku do wydzierżawionych analizatorów.

§ 5.

1.Płatności za wykonaną dostawę odczynników i innych niezbędnych produktów, Kupujący
będzie  regulował  przelewem  na  konto  Sprzedającego  podane  w  fakturze  za  dostawę
przedmiotu  umowy  w  ciągu  60  dni  licząc  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej
faktury VAT. 
2. Płatność czynszu dzierżawnego za dwa analizatory  model ............, produkcji .................
dokonywana  będzie  w  miesięcznych  okresach  rozliczeniowych  na  podstawie  prawidłowo
wystawionej faktury VAT w ciągu 60 dni od jej otrzymania.
3. Jako datę zapłaty faktury  przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego  Kupującego.

§ 6.
 
Sprzedający  nie  może  powierzyć  wykonania  umowy  innej  osobie  lub  jednostce  (poza
przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). Ewentualna czynność prawna mająca na
celu  zmianę  wierzyciela  Kupującego (np.  cesja wierzytelności  i/lub należności  ubocznych
przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po
wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7.

1.Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
1/  w  przypadku  niedotrzymania  terminu  wykonania  dostawy  przedmiotu  umowy
(odczynników)  albo  poszczególnych  jego  części  -  w  wysokości  0,2%  wartości  brutto
opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki,
2/   w przypadku  niedotrzymania  terminu  dostarczenia  w  ramach  dzierżawy analizatorów
model  ....................  produkcji  ....................  -  w wysokości  0,2% wartości  analizatorów za
każdy roboczy  dzień zwłoki, wartość analizatorów: .......
3/ w przypadku zwłoki w naprawie dzierżawionych analizatorów lub  zwłoki w wymianie na
wolne  od  wad,  gdy  naprawa  przekroczy  termin  umowny  lub  jest  ekonomicznie
nieuzasadniona  -  w  wysokości   0,2% wartości   analizatorów  za   każdy roboczy dzień
zwłoki, wartość analizatorów: .................
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2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego  od umowy z przyczyn
leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
3.  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje wygaśnięcia
obowiązku Sprzedającego zapłaty  ewentualnych  kar  umownych  powstałych  i  obliczonych
zgodnie z regulacją ust. 1.
5.  Sprzedający  wyraża  zgodę  na  potrącanie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia,  w  innych  przypadkach  kary  umowne  będą  płatne  na  podstawie  noty
obciążeniowej doręczonej Sprzedającemu, w terminie w niej podanym nie krótszym niż 7 dni
od jej doręczenia.

§ 8.

 Niewypełnianie  warunków umowy przez Sprzedającego,  w tym m.  in.  nieterminowe lub
niezgodne  z  zamówieniem  pod  względem  jakości,  asortymentu  bądź  ilości  realizowanie
dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają
podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej
sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust.2. 

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem (z wyłączeniem przypadku obniżenia cen
na przedmiot umowy).
2.  Zakazuje  się  zmian  postanowień  niniejszej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w
umowie, sytuacji gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  PZP  i  jest  mniejsza  od  10%  wartości
zamówienia  określonej  pierwotnie  w  umowie  oraz  za  wyjątkiem  innych  przypadków
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
3. Kupujący dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach: 
1/ w przypadku zmiany danych stron,
2/ w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej
zmiany,
3/ w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem
umowy na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej
(brutto) zaoferowanej w ofercie,
4/  w  przypadku  niezrealizowania  umowy  pod  względem  ilościowym,  wydłużenie  jej
obowiązywania  maksymalnie  do  6  (sześciu)  miesięcy  licząc  od  daty  zakończenia  jej
obowiązywania,
5/ w przypadku zmiany oznaczeń katalogowych,
4.  W  przypadku  zmian  w  trakcie  realizacji  umowy  stawek  podatku  VAT  związanych  z
przedmiotem  umowy,  zmian  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –

AG.ZP 3320.4.           .2018

    
     Strona 5 z 7

                                     



na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne,  jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania  zamówienia  przez  Sprzedającego,  nie  wcześniej  niż  z  dniem wejścia  w życie
przepisów,  z  których  wynikają  w/w  zmiany  ceny  jednostkowe  netto/brutto  ulegną
odpowiednim zmianom. 
5.  Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany cen  netto/brutto,  o  której  mowa w ust.  4
Sprzedający  jest  obowiązany  przedstawić  Kupującemu  na  piśmie  wpływ  zmian  stawek
podatku  VAT,  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości
minimalnej  stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowych cen potwierdzone
powołaniem  się  na  stosowne  przepisy,  z  których  wynikają  w/w  zmiany.  Zmiany  cen,  o
których mowa następują po uzyskaniu akceptacji Kupującego w formie aneksu do umowy, z
zastrzeżeniem zdania następnego. Obniżenie cen w związku z obniżeniem stawki podatku
VAT na produkty będące przedmiotem umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.   

§ 10.

W  przypadku  wystąpienia  braku  środków  finansowych  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo
rozwiązania  umowy  na  piśmie  ze  skutkiem  natychmiastowym.  W  takim  przypadku
Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część umowy.

§ 11.

W razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30
dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku
Sprzedający może jedynie  żądać  wynagrodzenia  należnego mu z tytułu  wykonania  części
umowy. 
 

§ 12.

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. ....................................r  przez okres 24
miesięcy tj.  do dnia ..............................................  lub do wyczerpania łącznej ceny umowy
określonej w § 4 ust 3 o ile nastąpi wcześniej.
2.  Po  zakończeniu  obowiązywania  umowy,  bądź  jej  rozwiązania  w  inny  sposób,
wydzierżawione  analizatory  zostaną  zwrócone  Sprzedającemu.  Fakt  ten  zostanie
potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony.  Kupujący nie
odpowiada za zużycie analizatorów, będące wynikiem prawidłowego ich używania.

§ 13.
 
1.  Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
powszechny właściwy według siedziby Kupującego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –

AG.ZP 3320.4.           .2018

    
     Strona 6 z 7

                                     



2.  W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r  Prawo  zamówień  publicznych
z późniejszymi zmianami. 

§ 14.

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze
dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.
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