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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Projekt umowy 

 
UMOWA nr 4/2020/PN 

na dostawę odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych  
niezbędnych do eksploatacji analizatora hematologicznego 

 
zawarta w dniu …………-2020 r. w Międzyrzecu Podlaski pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją siedzibę: 
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 000584484, NIP 538-15-94-357, wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000004756, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym 
przez Wiesława Zaniewicza – Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
 *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod nazwą „……………………………………………………………………………” z siedzibą w …………………………..,  
ul. ……………………., ……………..…………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS …………………….... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez ............................................. / reprezentowaną przez …………………………………….. 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 
 *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …………………………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer ………………, 
PESEL ………………………………, zamieszkałą/-ym pod adresem …………………………………………………………….., 
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „………………………………………………………………” z siedzibą  
w ……………………………….…, ul. ………………………………….. , – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez ………………………………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik umowy,  
 
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dalej zwaną ustawą. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego (SPZOZ w 
Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4) odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych 
niezbędnych do eksploatacji dzierżawionego analizatora hematologicznego, co do rodzaju i ilości 
określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy o właściwościach zgodnych ze złożoną ofertą 
oraz SIWZ. 

3. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w każdym asortymencie z 
prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 

5. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji 
finansowo – prawnych. 
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§ 2 
WARTOŚC MAKSYMALNA UMOWY 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż:  
netto: …………………………..…. zł., brutto: ......................................... zł. słownie ............................................., 

2. Ceny jednostkowe odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych niezbędnych  
do eksploatacji analizatora hematologicznego określone są w formularzu asortymentowo-cenowym, 
zgodnie z ofertą złożoną do przetargu i obejmują w szczególności: 

a) koszty transportu (w koszty załadunku i rozładunku), 
b) koszty opakowania, 
c) wszelkich innych czynności Wykonawcy związanych z przygotowaniem dostaw  

(np. ubezpieczenia, itp.). 
§ 3 

WARUNKI DOSTAWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy sukcesywnie, przez okres 48 miesięcy 

od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 2 ust. 1. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do Zamawiającego stosownym transportem do Magazynu 

Laboratorium SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4 na swój koszt i ryzyko. 
3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie, na podstawie zapotrzebowań cząstkowych przesyłanych 

faksem/pocztą elektroniczną, w terminie do ........ dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  
4. Zamówienia, o których mowa w ust. 3 będzie składał Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej lub 

inna upoważniona osoba. 
5. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zamówienia oraz nie może samodzielnie dokonywać podmian 

asortymentu zamówionego towaru. 
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w odpowiednio oznaczonych i oryginalnych 

opakowaniach, które będą zawierały co najmniej: 
a) nazwę handlową – etykiety muszą być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski,  
b) datę ważności, 
c) numer serii, 
d) wielkość opakowania,  
e) nazwę i adres producenta lub dystrybutora 
f) numer katalogowy (w przypadku posiadania), 
g) informacje na temat przechowywania, 

przy czym dane w punkcie od a) do c) oraz f) (w przypadku posiadania numeru katalogowego) podane 
na opakowaniach będą zgodne z danymi wpisanymi na fakturze.  

7. Terminem realizacji dostawy cząstkowej jest data otrzymania towaru. Zamawiający wyraża zgodę na 
przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozmc.pl 

8. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru do chwili potwierdzenia 
odbioru przez Zamawiającego.  

9. Odbiór towaru będzie następował w Magazynie Laboratorium SPZOZ w dni robocze tj. od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Wykonawcy zamówionej dostawy towaru nie 
odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym złożonego zamówienia.  

 
§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za należytą realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, za dostarczone partie towaru. 
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni po dostawie towaru do Magazynu i 

przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 
3. Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w obsługującym go 

banku. 
4. Strony uzgadniają, iż w przypadku nieterminowych płatności ze Strony Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 

mailto:sekretariat@spzozmc.pl
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§ 5 

TERMIN UMOWY 
 

Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy lub do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego 
wynagrodzenia, wskazanego w §2 ust. 1 umowy. 

§ 6 
GWARANCJA 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty są o wysokim standardzie jakościowym oraz są wolne 
od wad, a także posiadają aktualne certyfikaty, potwierdzające, że zaoferowane przez Wykonawcę 
produkty są wyrobem medycznym i posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu  
i używania dla wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.  

2. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy, 
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działania, 
uchybienia i zaniedbania.   

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że towar jest o wysokim standardzie jakościowym.  
W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązany 
będzie do załatwienia reklamacji: 

a) dla reklamacji ilościowych – termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od 
chwili zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego faksem na numer ………….. lub pocztą 
elektroniczną na adres …………….., 

b) dla reklamacji jakościowych – termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 14 dni roboczych 
od chwili zgłoszenia tego faktu przez Kupującego faksem na numer ……………… lub pocztą 
elektroniczną na adres …………………., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji 
zawierający ujawnione rozbieżności i wady i po otrzymaniu próbek reklamowanego towaru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację zawiadamiając Zamawiającego o zajętym 
stanowisku faksem na numer (83) 371-83-55 lub mail: sekretariat@spzozmc.pl a po uwzględnieniu 
reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych, 
licząc od uznania reklamacji.  

5. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. 
6. Wymiana towaru na wolny od wad następuje na koszt Wykonawcy. 
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek 

niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta. 
 

§ 7 
ZMIANA UMOWY 

 

1. Zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu, a zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na postawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Dopuszczalne zmiany 
postanowień zawartej umowy są następujące:  
1) W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu zaoferowanego w formularzu 

asortymentowo – cenowym będącego przedmiotem umowy dopuszcza się zmianę na nowy produkt 
o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej przedstawionej w ofercie  
lub niższej po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym i pisemnym uzasadnieniu zamiany przez 
Wykonawcę oraz po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

2) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku 
wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych tj. zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

mailto:dok@eu.biomerieux.com
mailto:sekretariat@spzozmc.pl
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
3) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w pkt. 2. 
4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2. lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów.  

5) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia.  

6) W przypadku zmiany o której mowa w pkt. 2. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

7) Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 2. lit. a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2. lit. b) i c). 

8) Zmiana cen polegająca na ich obniżeniu może być dokonana w każdym czasie. 
 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

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, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 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.  

3. Odstąpienie od Umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 3, przysługuje 
Zamawiającemu również, kiedy dostarczony Przedmiot umowy nie odpowiada opisanemu w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy lub 
zasad współżycia społecznego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 3 w 
przypadku opóźnienia w realizacji postanowień umowy powyżej 10 dni kalendarzowych. 
 

§ 9 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku dwu – krotnego powtórzenia się nieprawidłowości w realizacji umowy przez Wykonawcę  
w zakresie: 

a) nieterminowej dostawy, 
b) dostawy asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w ofercie, 
c) uchybień, co do jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia lub jego terminów ważności, 
d) nieprawidłowości w zakresie załatwienia reklamacji. 

 
§ 10 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w 
terminie określonym w § 3 ust. 3 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
niewykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy w 
przypadkach: 

a) rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po Stronie Zamawiającego, 
b) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w 

szczególności w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, bądź nienależyte 
wywiązanie się przez niego z niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda związana z nienależytym wykonaniem 
umowy przewyższa kary umowne, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych.  

§  11 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego przy wykonaniu niniejszej umowy Strony będą dążyły załatwić 
go polubownie w drodze postępowania reklamacyjnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostały załatwione 
polubownie rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy jest oferta oraz SIWZ z załącznikami i stanowią jej integralną część. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze Stron. 
 

         Zamawiający  Wykonawca 
 
 
 
 
  ………………………………                                                          ……………………………… 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Projekt umowy 

 
UMOWA nr 4/2020/PN 

na dzierżawę analizatora hematologicznego   
 

zawarta w dniu …………-2020 r. w Międzyrzecu Podlaski pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją siedzibę: 
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 000584484, NIP 538-15-94-357, wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000004756, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym 
przez Wiesława Zaniewicza – Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
 *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod nazwą „……………………………………………………………………………” z siedzibą w …………………………..,  
ul. ……………………., ……………..…………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS …………………….... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez ............................................. / reprezentowaną przez …………………………………….. 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 
 *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …………………………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer ………………, 
PESEL ………………………………, zamieszkałą/-ym pod adresem …………………………………………………………….., 
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „………………………………………………………………” z siedzibą  
w ……………………………….…, ul. ………………………………….. , – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez ………………………………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik umowy,  
 
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dalej zwaną ustawą. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wydzierżawienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

analizatora hematologicznego: ………………………………………………………………….. 
2. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem analizatora hematologicznego, czyli automatycznego 

analizatora hematologicznego ………………………………………………………… i przedmiotowy analizator oddaje 
Zamawiającemu w dzierżawę. 

§ 2 
CENA UMOWY 

1. Całkowita cena netto tytułem czynszu dzierżawnego za okres 48 miesięcy wynosi ……………… PLN /  
2. Całkowita cena brutto tytułem czynszu dzierżawnego za okres 48 miesięcy wynosi ……………… PLN /  

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 
3. Cena wskazana powyżej zgodnie z ofertą złożoną do przetargu obejmuje również min:  

a) dostawę automatycznego analizatora hematologicznego,  
b) dokonanie instalacji analizatora oraz przeszkolenie personelu potwierdzone certyfikatem, 
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c) bezpłatny autoryzowany serwis przez całą dobę w trakcie trwania umowy, a mianowicie 
wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej oraz 
zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego 
analizatora za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych np. odczynników, materiałów zużywalnych, 

d) reakcję serwisu w ciągu 24 godzin, a w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie, bądź 
przedłużającego się czasu usunięcia awarii pokrycie przez Wykonawcę kosztów oznaczeń  
w innym zewnętrznym laboratorium, 

e) trzypoziomową kontrolę wewnątrz laboratoryjną 5 DIFF metrykowaną, dedykowaną dla analizatora, 
tego samego producenta, 

f) dwukierunkową komunikację z laboratoryjnym systemem informatycznym Marcel (posiadanym 
przez laboratorium) oraz podłączenie analizatora do systemu 

g) ubezpieczenie aparatu w szczególności od ryzyka kradzieży i uszkodzenia, w razie zaniechania tego 
obowiązku Wykonawca ponosi związane z tym ryzyko. 

 
§ 3 

WARUNKI DZIERŻAWY ANALIZATORA  
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiotowe urządzenie oddaje Zamawiającemu w dzierżawę.  
2. Wykonawca zapewnia, że analizator hematologiczny posiada aktualne dokumenty potwierdzające, że 

zaoferowany analizator hematologiczny jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami np. deklaracja zgodności i oznakowanie 
znakiem CE, tzn., że oferowany analizator hematologiczny posiada wymogi zgodnie z Ustawą o 
wyrobach medycznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się oddać do eksploatacji analizator hematologiczny, tj. dostarczyć analizator 
hematologiczny, zainstalować, uruchomić analizator hematologiczny oraz dokonać bezpłatnych 
przeszkoleń personelu w zakresie obsługi i serwisu analizatora z potwierdzonym certyfikatem w 
terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy. 

4. Analizator hematologiczny, Wykonawca dostarczy własnym transportem na swój koszt i ryzyko do 
siedziby Zamawiającego – do Laboratorium SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim w dni robocze (od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00). 

5. Zamawiający będzie używał przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
6. Zamawiający ponosić będzie wszelkie koszty związane z eksploatacją analizatora takie jak: zakup 

odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych.  
7. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, jak również będzie ponosił wszelkie koszty związane  

z serwisem gwarancyjnym. 
8. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć analizator przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób 

nieupoważnionych.  
9. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z analizatora w sposób zgodny z przeznaczeniem, 

instrukcjami przekazanymi przez Wykonawcę oraz postanowieniami niniejszej umowy. 
10. Zamawiający nie będzie udostępniał analizatora osobom trzecim. 
11. Wykonawca zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy. 
12. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy. 
13. Okres dzierżawy wynosić będzie 48 miesięcy od dnia oddania do eksploatacji. 
14. Dodatkowe warunki dzierżawy jak również parametry techniczne analizatora zawiera „Opis przedmiotu 

zamówienia – zestawienie wymaganych parametrów technicznych”. 
15. W razie wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, Zamawiający zwróci aparat w stanie nie 

pogorszonym z uwzględnieniem naturalnego zużycia. 
16. Demontaż analizatora oraz jego transport do miejsca przeznaczenia zostanie dokonany przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 
17. Po zakończeniu trwania niniejszej umowy Zamawiający ma prawo pierwokupu dzierżawionego 

analizatora. 
§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
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1. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w § 2 ust. 1. będzie płacony przez Zamawiającego  
w 48 miesięcznych ratach z dołu w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę na rachunek bankowy. 

2. Miesięczna rata czynszu dzierżawnego za dzierżawę automatycznego analizatora hematologicznego 
wynosi: …………………….. + 23 % VAT = …………………………. za jeden miesiąc. 

3. Strony uzgadniają, iż pierwsza rata z tytułu czynszu dzierżawnego płatna będzie za pełny miesiąc 
użytkowania przez dzierżawcę aparatu (tj. pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym 
Wykonawca dokonał czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy).  

4. Podstawą zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 
5. Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w obsługującym go 

banku. 
6. Strony uzgadniają, iż w przypadku nieterminowych płatności ze Strony Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 
 

§ 5 
ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu, a zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na postawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Dopuszczalne zmiany 
postanowień zawartej umowy są następujące:  
1) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku 

wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych tj. zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października2002 roku o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w pkt. 1. 

3) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1. lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów.  

4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia.  

5) W przypadku zmiany o którym mowa w pkt. 1. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

6) Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 1. lit. a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1. pkt. b) i c). 

7) Zmiana cen polegająca na ich obniżeniu może być dokonana w każdym czasie. 
 

§ 6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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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, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 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.  

3. Odstąpienie od Umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 3, przysługuje 
Zamawiającemu również, kiedy dostarczony Przedmiot umowy nie odpowiada opisanemu w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy lub 
zasad współżycia społecznego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 3 w 
przypadku opóźnienia w realizacji postanowień umowy powyżej 10 dni kalendarzowych. 

 
§ 7 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w 
terminie określonym w § 3 ust. 3 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł. za każdy 
kalendarzowy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł. w przypadkach: 
c) rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po Stronie Zamawiającego, 
d) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w 

szczególności w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, bądź nienależyte 
wywiązanie się przez niego z niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda związana z nienależytym wykonaniem 
umowy przewyższa kary umowne, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych.  

§  8 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego przy wykonaniu niniejszej umowy Strony będą dążyły załatwić 
go polubownie w drodze postępowania reklamacyjnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostały załatwione 
polubownie rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2. Załącznikiem do niniejszej umowy są oferta wraz z SIWZ, które stanowią jej integralną część. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

         Zamawiający  Wykonawca 
 
 
 
 
  ………………………………                                                          ……………………………… 

  
 


