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U M O W A nr DZPZ/ 333/ 1UEPN/ 2018 - 

 

zawarta w dniu ……………....., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w 

trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą …………………………………………...., 

NIP: …….., REGON: ……, KRS: ……..,  zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18,                              

NIP 7392955794, REGON  000293976, KRS 0000000449, zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, który reprezentuje: 

Dyrektor                   - Irena Kierzkowska 

następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać – sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na 

pisemne lub telefoniczne zamówienie złożone przez Kierownika Apteki lub osoby 

upoważnionej – w terminie od dnia …………….. do dnia ……………… asortyment w 

zakresie części nr …..,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.  Wraz z 

powyższym asortymentem Wykonawca dostarczy również Karty Charakterystyki do 

każdego produktu ( zarówno w wersji elektronicznej jak i pisemnej ) i zobowiązuje się do 

aktualizowania tych kart w każdym przypadku zmiany.  

2. Dostawy realizowane mogą być wyłącznie w zakresie asortymentu określonego w 

umowie. W przypadku gdy wykonanie umowy będzie wymagało dostarczenia produktu 

w ilości odpowiadającej części opakowania Wykonawca dostarczy pełne opakowanie.   

3. Wykonawca zobowiązuje się dzierżawić Zamawiającemu w okresie obowiązywania 

umowy aparaty  ……………………………. nr fabryczny…………. rok produkcji  ……. 

wraz z  niezbędnym oprogramowaniem. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot  dzierżawy stanowi jego własność i jest wolny od 

obciążeń na rzecz osób trzecich 

5.  Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt, do instalacji, podłączenia do sieci 

informatycznej, uruchomienia i walidacji aparatury, określonej w § 1 ust. 3 wraz ze 
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sprzętem do obsługi systemu informatycznego z oprogramowaniem, oraz przeszkolenia 

personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników, a także do dostarczenia 

instrukcji obsługi w języku polskim do każdego aparatu ( w wersji elektronicznej oraz 

papierowej )  – w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

2.  Przekazanie urządzenia nastąpi protokołem odbioru technicznego, sporządzonym z 

udziałem obu stron. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezależnej, zewnętrznej kontroli jakości 

dla systemów, polegającej na: 

- uczestnictwie w testach weryfikujących jakość barwień laboratorium 

- poradnictwie w zakresie wyboru przeciwciał i ustawiania protokołów diagnostycznych 

- zapewnieniu kontroli przez niezależny ośrodek z co najmniej pięcioletnim 

doświadczeniem w więcej niż jednym kraju. 

- zapewnieniu procesu logistycznego, 

- poniesieniu kosztów kontroli. 

 

§ 3. 

1. Koszty ubezpieczenia, napraw, konserwacji, przeglądów, serwisu, aktualizacji 

oprogramowania komputerowego itp., urządzeń w okresie dzierżawy wraz z kosztami 

dojazdów, pokrywa w całości Wykonawca, z wyłączeniem kosztów naprawy uszkodzeń 

wynikających z nieprawidłowej eksploatacji aparatów. 

2. Wszelkie uszkodzenia wynikające z wycieku odczynników z dzierżawionych aparatów 

podlegają naprawie. Zarówno naprawa jak i koszt utraconych odczynników obciążają 

Wykonawcę. 

3. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie, co do rodzaju lub ilości, jakichkolwiek 

odczynników ( czy innego rodzaju asortymentu ), które byłby niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania aparatów ( np. na potrzeby wyrównywania ciśnień w 

aparacie, czynności serwisowe itp. ) Wykonawca dostarczy ten asortyment w cenie 

umowy.  

4. Działania określone w ust. 1 będą podejmowane bez jakichkolwiek dodatkowych 

warunków wstępnych, w dni robocze, w godz. 8-14. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć dzierżawiony aparat przed kradzieżą i 

niepożądanym działaniem osób trzecich. 

6. Wykonawca wykonuje przeglądy okresowe aparatury min. 1 raz w roku ( chyba że 

dokumentacja techniczna urządzenia przewiduje częstsze przeglądy ), zgodnie z 

zaleceniami producenta, w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. W 

przypadku awarii urządzenia (czas reakcji serwisu max. 60 min.) Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć awarię w terminie 2 dni roboczych  od zgłoszenia (faksem lub e-
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mailem). Jeżeli dla usunięcia awarii niezbędne będzie sprowadzenie części zamiennych z 

zagranicy, Wykonawca usunie awarię w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nie 

dotrzymania terminu usunięcia awarii wskazanego powyżej, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć i uruchomić urządzenie zastępcze (ten sam model )  najpóźniej w ostatnim 

dniu terminu usunięcia awarii.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłą dostępność do serwisu, tak by 

Zamawiający miał możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu, 

za pośrednictwem faksu lub e-maila.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dzierżawionego aparatu na nowy w przypadku  

trzech awarii tego samego podzespołu w ciągu pół roku. 

 

§ 4. 

1. Szczegółowy asortyment towarów określonych w § 1, Zamawiający podawać będzie 

Wykonawcy w chwili złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

zamówiony towar w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia (faks 

lub e-mail). 

2. W przypadku, gdy termin dostawy wypada w sobotę lub dzień świąteczny dostawa 

nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych. 

3. Zamawiający wymaga, by dostarczony asortyment ( przeciwciała ) posiadał minimalny 

termin ważności 12 miesięcy licząc od dnia dokonania dostawy ( w zakresie  

odczynników do systemu histochemicznego – 6 miesięcy ). 

 

§ 5. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy z winy Wykonawcy w 

przypadku otrzymywania niewiarygodnych wyników, będących następstwem niskiej jakości 

dostarczanego asortymentu. Zamawiający potwierdzi niewiarygodność wyników poprzez 

wykonanie analizy inną metodą, za pomocą asortymentu innego producenta bądź w innym 

ośrodku. 

2. W przypadku opóźnień w dostawie asortymentu będącego przedmiotem umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego w terminie asortymentu u 

innego producenta i obciążenia ewentualną różnicą w cenie Wykonawcy. 

3. W przypadku zakończenia produkcji asortymentu objętego umową, Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu dostawy właściwego odpowiednika. 
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§ 6. 

Towar będzie docierać do Zamawiającego w godzinach jego pracy (8.00 – 14.00), we wszystkie 

dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót wyłącznie loco Dział Patomorfologii, ul 

Żołnierska 16B. 

 

§ 7. 

Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Towar będzie dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i środka 

transportu, zgodnie z zaleceniami producenta. 

§ 9. 

Zamawiający zbada towar najpóźniej w chwili wykorzystania w procedurze medycznej. 

Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia wad 

towaru. Wykonawca winien w ciągu 7dni ustosunkować się do reklamacji  na piśmie.  Brak 

odpowiedzi w ciągu 7 dni jest uważany za uznanie reklamacji. W  przypadku uznania reklamacji 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w terminie 3 dni roboczych 

licznym od dnia uznania reklamacji. Za wadę towaru uznaje się również zbyt krótką datę 

ważności dostarczonego asortymentu. 

 

§ 10. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości brutto 

niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 15 

% wartości brutto niedostarczonego towaru.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy 

brutto (dostawa plus dzierżawa) za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieusunięcia awarii  

w terminie i niedostarczenia urządzenia zastępczego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 

umownej brutto towaru określonej w § 11 ust. 1 umowy w sytuacji gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
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§ 11. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w § 1. ust. 1  łączną kwotę  

……….PLN /słownie: ………………………………………………../ netto,  tj. ………PLN/ 

słownie: ………………………………………………………………………/ brutto 

przelewem, w terminie 30 dni od dostarczenia asortymentu i oryginału faktury jednostkowej .   

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów dzierżawy aparatów określonych w § 

1. ust. 3 ................., z dołu, w wysokości ................ PLN/słownie: .................................. 

złotych/ netto miesięcznie, tj. .................  PLN ( słownie: ............................................. ) 

złotych brutto płatne w terminie 60 dni od dostarczenia faktury. Wykonawca wystawi 

fakturę najwcześniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca.  

3. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze jak również na wszelkich dokumentach 

stanowiących podstawę przekazania towaru (WZ, protokół przekazania itp.)  musi być zgodne 

z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie. 

4. Ceny jednostkowe netto, określone w § 1 oraz wartość umowy netto z ust. 1 i 2 nie ulegają 

zmianie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawi fakturę z 

uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

 

§ 12. 

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta: 

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto 

wskazane w fakturze . 

 

§ 13. 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione 

przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54, ust. 5. ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

§ 15. 

Zamawiający przewiduje następujące możliwe zmiany w treści zawartej umowy: 

1. W przypadku ustalenia cen urzędowych hurtowych dla towarów objętych umową, ceny 

podlegają zmianie z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów. 

2. W przypadku zmiany numerów katalogowych, nazw handlowych oferowanych produktów 

3. W przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania oferowanych produktów, z odpowiednim 

przeliczeniem. 
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§ 16. 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 17. 

Spory, powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18. 

1. 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 

dfalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy   w terminie 30 dni 

od dnia  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W takim wypadku, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 19. 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, w razie naruszenia 

przez Wykonawcę  istotnych jej postanowień. 

  

§ 20. 

Umowa spisana została w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

Wykonawca                                      Zamawiający 

 


