
ZAŁĄCZNIK  NR  8    
PROJEKT UMOWY  DZp/ LLb /....../2/2013 

 

zawarta w dniu ......................2013r.  w Rybniku  pomiędzy:  
SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul.  
Gliwicka 33, 44 – 201  Rybnik, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy 
KRS pod numerem KRS 0000057601, NIP 642-25-99-502 REGON 000292936 
reprezentowanym przez:   
Dyrektora  - Andrzeja Krawczyka 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  
a: 
......................................................................................... 
 
z siedzibą: ....................................................................... 
reprezentowane przez: 
1.  ............................................................................................................................... 
2.  ............................................................................................................................... 
(NIP,REGON, PESEL(przy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)) 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 

§ 1 
1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, zawartej po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) w procedurze właściwej 
dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 
odczynniki biochemiczne (pakiet nr …) wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego (jeżeli 
dotyczy dla pakiet nr ..... ) szczegółowo opisane pod względem rodzajowym i ilościowym w 
załączniku nr 1stanowiącym integralną część niniejszej umowy  za kwotę:  netto 
........................................  plus podatek VAT, co daje kwotę brutto 
.......................................(słownie: ............................................). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia zamówień w ilościach przewidzianych w 
„formularzu cenowym„ - załącznik nr 2 do oferty - w przypadku zmiany zapotrzebowania. 
Zamawiający złoży zamówienie na nie mniej niż 20 % ilości asortymentu przewidzianego w 
załączniku nr 2 do oferty  „formularz cenowy.       

3. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych pakietów określa załącznik nr 1 do Umowy. 
 
(dotyczy pakietu nr 4 oraz pakietu nr 7) 
4. Wraz z dostawą oddczynników biochemicznych Wykonawca zobowiązuje się do oddania w 

używanie Zamawiającemu sprzęt laboratoryjny określony w załączniku nr 1.  
5. Wykonawca gwarantuje, iż sprzęt laboratoryjny znajduje się w stanie sprawnym do użytku 

oraz  zobowiązuje się do utrzymywania sprzętu w stanie sprawnym do użytku przez cały 
okres obowiązywania umowy.  

6. Wykonawca zapewnia nieodpłatny serwis sprzętu laboratoryjne w czasie trwania umowy. 
7. W przypadku awarii sprzętu laboratoryjnego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na 

własny koszt i ryzyko wad, usterek w terminie do 1 dnia roboczego od telefonicznego lub 
pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.  



8. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki lub wady w terminie do 1 dnia roboczego  
od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 
1 dnia roboczego sprzęt laboratoryjny wolny od wad, na własny koszt i ryzyko.   

9. Wydanie sprzętu laboratoryjnego w dzierżawę Zamawiającemu nastąpi w ciągu 10 dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy, na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez 
obie strony, zawierającego szczegółowy opis sprzętu z uwzględnieniem jego stanu 
technicznego. 

10. Wraz ze sprzętem laboratoryjnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w 
języku polskim, oraz wszystkie pozostałe materiały i informacje niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania i korzystania z przedmiotu dzierżawy.            

11. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego dostarczania materiałów eksploatacyjnych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu laboratoryjnego przez okres 
obowiązywania umowy. 

12. Po okresie obowiązywania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy sprzęt laboratoryjny w 
stanie nie pogorszonym, pomniejszonym o normalny stopień zużycia wynikający z 
eksploatacji.     

 
§ 2 

1. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz z 
rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych laboratorium) na każdorazowe wezwanie 
Zamawiającego w terminie 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia w godz. od  7:00 
do 14:00. 

2. Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania poszczególnych dostaw. Do 
poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę 
towaru będących przedmiotem dostawy - fakturę VAT. 

3. Strony ustalają, iż poszczególne dostawy, są odrębnymi transakcjami finansowymi, 
rozliczanymi na podstawie odrębnie wystawionych faktur. 

4. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu 
laboratorium  dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie 
dostawy. 

5. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą towaru kopie Kart charakterystyki oraz 
deklaracje zgodności CE oferowanych produktów. 

6. Wykonawca zapewnia odbiór co dwa miesiące od Zamawiającego pustych pojemników po 
odczynnikach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz dostarczy "Karty 
przekazania odpadów" w terminie nie dłuższym niż 60 dni od momentu odbioru zużytych 
pojemników.  

 
§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez cały okres trwania umowy. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu umowy wyłącznie w 

przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do 
niniejszej umowy pod rygorem nieważności 

3. Termin płatności strony ustaliły na 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od dnia dostawy 
zamówionego towaru. 

4. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności do 90 dni kalendarzowych nie daje 
Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem niniejszej umowy.  

5. Należność będzie przekazywana na konto Wykonawcy w ...................  nr rachunku: 
................... 

6. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Zapłata przez Zamawiającego należności za wykonane dostawy zostanie w pierwszej 

kolejności zaliczona przez Wykonawcę na poczet zaległego świadczenia głównego. 



 
§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:  
a)  10 % całej wartości umownej towaru, określonej w paragrafie 1 ust.1 jeżeli Zamawiający 
odstąpi od umowy z  powodu okoliczności, za które odpowiada , 

b)  0,5 % całej wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. 

c) 0,5 % całej wartości umownej towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad i 
usterek sprzętu laboratoryjnego. 

2. Naliczona kara umowna ujęta w nocie księgowej powinna być zapłacona przez Wykonawcę w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.  

3. W przypadku zwłoki w zapłacie kary umownej, Zamawiający może dokonać potrącenia 
należnej mu kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

 
§ 5 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w terminie 
miesiąca od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 

a) w trybie określonym w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. , 

b) w przypadku dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub 
ze zwłoką,  

c) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek 
przyczyny, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, który wynosić 
będzie minimum 3 dni robocze wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia 
wykonania obowiązków umownych, 

2. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o 
zapłacenie  za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić jednostronnie do końca 
obowiązywania niniejszej umowy w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności 
przekraczające 90 dni kalendarzowych po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.  

 
§ 6 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres ……… 
miesięcy.  

2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od 
wad –   w terminie do 3 dni robocze od momentu zgłoszenia reklamacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i przywozu towaru podlegającego wymianie na 
własny koszt. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności 
określonymi dla poszczególnych towarów w załączniku nr 1  do niniejszej umowy liczonymi 
od dnia dostawy. 

 
§ 7 

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub niedoborów ilościowych, 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego 
od wad, tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w 
terminie do 3 dni robocze od momentu zgłoszenia. 



3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania 
wymiany na wolny od wad w przypadku: 
- dostarczenia towaru złej jakości,  
- dostarczenie towaru niezgodnego z umową/zamówieniem 

- dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach. 
4. Zamawiającemu  przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką. 
 

§ 8 
1. Strony niniejszej umowy ustanawiają następujące osoby  odpowiedzialne za prawidłową 

realizację umowy: 
a) ze strony Zamawiającego : Urszula Skowron Filary – tel. 32-43 28 188 

 b) ze strony Wykonawcy: ...................................................................... 
2. Strony zgodnie oświadczają, że niniejszą umową udzielają wymienionym powyżej osobom 

umocowania do bieżącej kontroli wykonania zamówienia w tym do przekazywania i 
odbierania dokumentów.  

§ 9 
1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w sposób określony trybem art. 

509 do 518 k.c. wymaga zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 
54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić 
przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c., ani jakiejkolwiek innej umowy 
albo czynności faktycznej lub prawnej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego 
wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

3. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wierzytelności, którą 
nabyła, niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej, osoba trzecia.  

4. Kara umowna płatna będzie w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o 
potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony 
do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o 
zawarciu umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 
 

§ 10 
Umowa obowiązuje od ..............................r. do ………………r. 

 
§ 11 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 
 

§ 13 
Sądem właściwym w sprawie jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Wykonawca                               Zamawiający 


