
załącznik nr 7b do SIWZ 

Dotyczy pakietów nr 9÷11 (niepotrzebne skreślić) 

UMOWA (wzór) 

 
Zawarta w dniu .................r. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej z siedzibą w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiający"  

a  

……………………………………………………… , wpisaną do …………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

1.    ............................................................................. ,  

zwaną dalej „Wykonawcą". 

o następującej treści: 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawę aparatów 

medycznych do laboratorium w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.), Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

testy, odczynniki i materiały zużywalne (*), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy – 

formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy, wg potrzeb Zamawiającego oraz wydzierżawić aparat(y) 

typu .........................................................................………………………………… firmy ............................................. 

stanowiący jego własność do dnia ……………... - zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Przekazanie aparatu(ów), o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia przedmiotu umowy nie więcej niż o 20% wartości 

umowy danego pakietu. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że aparaty oraz testy, odczynniki i materiały zużywalne (*) będące przedmiotem 

umowy są dobrej jakości, posiadają wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz spełniają normy 

obowiązujące dla tego rodzaju zamówień. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy. 



3. Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach 

służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.) i 

posiadają stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez polskie prawo, 

oraz że Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty na każde żądanie Zamawiającego podczas realizacji 

umowy  

 

§ 3 

1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z telefonicznym zgłoszeniem składanym 

przez Zamawiającego wg jego bieżących potrzeb, każdorazowo potwierdzonych faksem na nr ………………… 

lub  

e-mailem na adres ………………………, w terminie: 

a) 5 dni kalendarzowych, licząc od momentu złożenia zamówienia – dotyczy pakietu nr 10 i 11, 

b) …… dni kalendarzowych, licząc od momentu złożenia zamówienia – dotyczy pakietu nr 9, 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania terminu dostawy na wypadek nieprzewidzianych 

okoliczności, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy transportem na własny koszt i ryzyko do 

laboratorium Zamawiającego znajdującego się w budynku Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55. 

4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, 

uszkodzeniem, itp. 

5.Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, bez jakichkolwiek roszczeń 

finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, jeśli: 

a) zamówiony przedmiot umowy będzie posiadał terminy ważności krótsze niż to wynika z załącznika nr 1 

do umowy,  

b) jakikolwiek element zamówiony przedmiot umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie będą nienaruszone,  

6.Wykonawca zobowiązuje się dokonać natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego niezgodności z zamówieniem. 

7.W przypadku nie dostarczenia towaru przez Wykonawcę, nie uzupełnienia ilości lub nie dokonania wymiany na 

pełnowartościowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia dostawy u innego dostawcy a różnicą 

kosztów obciążyć Wykonawcę. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, fabrycznie nowe i 

wolne od wad, o cechach określonych w ofercie. 

2. Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonego towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Reklamacje z tytułu jakości lub ilości będą składane przez Zamawiającego faksem lub mailem do 



Wykonawcy, na numer/adres wskazany w § 3 ust. 1, niezwłocznie po stwierdzeniu wad wyrobów lub 

braków ilościowych, ale nie później niż w okresie ważności towaru. Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksu lub e-maila. 

4. Reklamacje Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni od daty jej 

otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uwzględnioną 

zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wymaganiom jakościowym wskazanym 

w § 2 ust. 1 umowy oraz w treści SIWZ lub posiadają ukryte wady, Zamawiający może od umowy odstąpić, 

naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 10 ust. 1 lit. d) umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia aparatu określonego w §1 umowy, zwanego dalej aparatem, transportem na własny 

koszt i ryzyko do laboratorium Zamawiającego znajdującego się w budynku Szpitala przy ul. Prusickiej 

53-55 w Trzebnicy w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, 

b) zainstalowania i uruchomienia aparatu oraz do przeszkolenia personelu Zamawiającego w jego 

obsłudze w terminie wskazanym powyżej w lit. a) na swój koszt,   

c) dostarczenia wraz z aparatem instrukcji obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej 

niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatu, 

d) ubezpieczenia urządzenia/urządzeń w okresie obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę wydzierżawionego aparatu/aparatów zgodnie 

z jego przeznaczeniem przez cały okres trwania umowy. W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 

24 godziny Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia aparatu zamiennego o parametrach nie gorszych 

niż dzierżawiony aparat na czas naprawy dzierżawionego aparatu. 

3. W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni: 

a) bezpłatne przeglądy konserwacyjne aparatu wraz z bezpłatną wymianą części zamiennych i 

eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji przez producenta, 

b) bezpłatny serwis naprawczy aparatu wraz z wymianą części zamiennych w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia uszkodzenia lub awarii przez Zamawiającego. 

4. Wszelkie koszty eksploatacji, okresowych kalibracji (raz w roku) i napraw, w tym gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych lub nieobjętych gwarancją producenta aparatu ponosi Wykonawca, chyba że 

uszkodzenie lub zniszczenie wynika ze złej eksploatacji aparatu przez Zamawiającego lub działania osób 

trzecich, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

5. Zamawiający zobowiązuje się używać aparat w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, 

zgodnie z instrukcją obsługi. 

6. Bez uprzedniej zgody Wykonawcy, Zamawiający nie może obciążać, użyczać oraz rozporządzać aparatem w 

jakikolwiek inny sposób na rzecz osób trzecich.  



7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę dzierżawionego aparatu lub jego uszkodzenie nie 

wynikające z prawidłowej obsługi aparatu. 

8. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić okresowe kalibracje (raz w roku) aparatu oraz zgłaszać 

Wykonawcy w ciągu 24 godzin awarie i uszkodzenia aparatu. 

9. Po zakończeniu umowy Zamawiający jest zobowiązany zwrócić aparat Wykonawcy w stanie nie 

pogorszonym. Zamawiający nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie aparatu będące następstwem 

prawidłowego używania. 

10. Wykonawca zobowiązany jest odebrać aparat na swój koszt w terminie 14 dni od zakończenia umowy. 

 

§ 6 

1. Ceny umowne testów, odczynników i materiałów zużywalnych (*), są to ceny jednostkowe netto 

poszczególnych pozycji określone w załączniku nr 1 do umowy powiększone o należny podatek VAT. 

2. Cena brutto wynikająca z oferty za cały przedmiot zamówienia wynosi: ………………………… zł. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa brutto, cena 

jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 

4. Cena brutto obejmuje cenę netto wraz z wszelkimi kosztami związanymi z przedmiotem umowy (m.in. 

koszty transportu do miejsca dostawy, przesyłki, ubezpieczenie, cło, podatek VAT oraz inne koszty 

związane z realizacją umowy) powiększona o należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

5. Czynsz dzierżawy aparatu za miesiąc kalendarzowy wynosi: 

Cena netto: ......................... zł 

Podatek VAT ….% 

Cena brutto: ........................ zł    

6. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy, zgodnie z pkt 3.4.6 

SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 2. 

 

 § 7 

1. Każdorazowo, za częściowe wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie wg cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości 

dostarczonych i odebranych przez Zamawiającego wyrobów, w terminie do 60 dni, licząc od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 

2. Zapłata czynszu z tytułu dzierżawy aparatu następować będzie na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego w terminie 60 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 

3. Zapłata należności określonych w ust. 1 i 2 nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy: ............................. 

4. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 



§ 8 

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy tj. od dnia ……………..….. r. do dnia ………………… r. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne: 

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia w ramach dzierżawy aparatu/aparatów lub/i jego 

niezainstalowania lub/i nie przeszkolenia personelu Zamawiającego – w wysokości 10% wartości 

miesięcznej dzierżawy netto aparatu/aparatów za każdy dzień zwłoki, poczynając od 8-ego dnia 

podpisania umowy, 

b) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej 

partii towaru za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad towaru - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego towaru za każdy 

dzień zwłoki, 

d) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z należności wynikających z faktur, wystawionych przez Wykonawcę.  

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

2. Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących 

przypadkach:  

a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego, 

itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby aneks do niniejszej umowy może 

dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

c) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia cen producenta, 

d) zmiana producenta towaru w sytuacji wycofania z produkcji określonego towaru przez 

dotychczasowego producenta, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym 

zmiana jest możliwa tylko przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia lub jego zmniejszenia, a 

zaoferowany towar jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, 

e) zmiana w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w 

przypadku: zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową lub wygaśnięcia rejestracji, przy czym 

zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie 

równoważny z oferowanym przez Wykonawcę. Zmiana może dotyczyć nadto sposobu 

konfekcjonowania produktu i wielkości opakowania, numeru katalogowego bądź nazwy produktu, 



f) stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje, które 

wyłączone zostały z produkcji i nie ma dla nich równoważnika, lub cena równoważnika jest wyższa od 

ceny w umowie a Zamawiający nie wyraził zgody na jej podwyższenie, 

3. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę występującą z 

wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. Wniosek powinien 

zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. 

Zmiana postanowień umowy wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 11 

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 przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe z jego winy wskutek wykonywania 

dostawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o powstałych szkodach i na własny 

koszt usunąć skutki szkody. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 

organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U.2003 r.153.1503 j.t. ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 ze zm.), w tym w szczególności do:  

a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw, 

b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,  

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy, 

d) zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez 

Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii, 

e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa 

danych. 

4. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 3 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu 

umowy. 

5. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 

wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do 

rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 



§ 13 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w 

przypadkach: 

a) jeżyli Wykonawca nie rozpoczął wykonania dostaw, wykonuje je niezgodnie z przyjętymi przez obie 

strony w umowie zasadami realizacji, 

b) rażącego naruszenia postanowień umowy, m.in. pięciokrotnej nieterminowej realizacji dostaw  

przekraczających każdorazowo 48 godzin, albo też pięciokrotnej dostawy towaru niezgodnego z  

zamówieniem lub zwłokę w usunięciu wad towaru. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

określonym w § 4 ust. 5 umowy. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie 

odszkodowawcze. 

4. Oprócz przypadków przewidzianych w ust. 1 i 3 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

następujących przypadkach: 

a) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego z jakiejkolwiek 

przyczyny, 

b) z tych samych powodów Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie podpisania bądź  

wygaśnięcia umowy na 2015 i/lub 2016 z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie 

wynagrodzenie za dostarczony przez Wykonawcę towar na dzień odstąpienia od umowy, bez prawa do  

dochodzenia odszkodowania. 

 

§ 14 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, Zamawiający jest 

zobowiązany zwrócić Wykonawcy aparaty stawiając je do dyspozycji Wykonawcy w terminie 10 dni od daty 

odstąpienia od umowy. Wykonawca zobowiązany jest odebrać w/w aparat w ciągu 14 dni od 

zawiadomienia na swój koszt. 

2. Przekazanie aparatu po zakończeniu umowy i ustalenie stanu technicznego nastąpi protokołem zdawczo-

odbiorczym. 

 

§ 15 

1. SIWZ i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgody organu, który utworzył Szpital im. Św. 

Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 16 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.) oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.). 

 

§ 17 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

       ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 
Nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy, 
Nr 2 – SIWZ z załącznikami, 
Nr 3 - Oferta Wykonawcy.  
  

 

 

 

 

 

 

         


