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Spr. Nr  ZP/251/I-15/2013 Załącznik nr 7 do oferty

UMOWA      Nr ..................

W dniu .............................,  w Warszawie pomiędzy :
Samodzielnym   Zespołem   Publicznych   Zakładów  Lecznictwa   Otwartego  Warszawa  - Ochota 
02-353  Warszawa,   ul. Szczęśliwicka 36 ,     wpisanym   do  KRS    pod   Nr  0000188485,
NIP:  526-17-71-472,  REGON:   010202670,  reprezentowanym przez:
Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego    -    Dyrektora,
zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM, 
a firmą : 
............................................................................................................................................................, 
zarejestrowaną  w  .......................................................................................  pod  nr   ....................., 
NIP  ...........................,     REGON   ..............................,  reprezentowaną przez: 
..........................................................................................................................,
zwaną dalej  WYKONAWCĄ,

zwanych łącznie także "Stronami",

została  zawarta  umowa  nr..............,   zwana  dalej  "Umową",  będąca  następstwem  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przeprowadzonego  na 
podstawie art.10 ust.1 i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2013r., poz. 907, z późn. zm.),  o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą z dnia ............................. do 

dostawy odczynników immunodiagnostycznych łącznie z oddaniem w dzierżawę odpowiedniego do 
zaoferowanych odczynników analizatora.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) dostawę  odczynników,  wyszczególnionych  w  formularzu  asortymentowo-cenowym,  który 

stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  a podpisany przez Strony staje się integralną częścią 
Umowy,

2) oddanie  w  dzierżawę  analizatora,  typu  ...................,  firmy  ...............................................,  
rok  produkcji  ........,  nr  fabryczny ................................o  wartości  rynkowej  w dniu  oddania
w dzierżawę  .....................zł, opisanego w specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik 
nr  2  do  Umowy,  spełniającego  wszelkie  warunki  techniczne  pozwalające  na  prawidłowe 
korzystanie z odczynników, o których mowa w pkt 1.

3. Dostawa odczynników, o których mowa w ust. 2 pkt 1, będzie realizowana sukcesywnie w formie 
dostaw częściowych, w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy na podstawie częściowych 
zapotrzebowań, składanych przez Zamawiającego faxem lub drogą elektroniczną. 

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zakupu  mniejszej  ilości  odczynników  niż  wynika  to
z  formularza  asortymentowo-cenowego,  w  związku  ze  zmianą  zapotrzebowania,  przy  czym 
zmniejszenie zamawianej ilości nie przekroczy 20 % ogólnego zapotrzebowania. Okoliczność ta nie 
stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.

5. Dostawy  będą  realizowane  transportem  Wykonawcy  na  jego  koszt  i  ryzyko  do  Pracowni 
Diagnostyki Laboratoryjnej w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 36.

§ 2
Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki świadomego lub nieświadomego dostarczenia 
Zamawiającemu wyrobów innych co do jakości lub rodzaju od zadeklarowanych w ofercie.
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§ 3
1. Dostarczane  odczynniki  będą  posiadały  właściwości  nie  gorsze  od  zgłoszonych  w  ofercie 

przetargowej.
2. Odczynniki  wyszczególnione  w  formularzu  asortymentowo-cenowym  będą  spełniały  wszelkie 

warunki,  w  szczególności  techniczne,  niezbędne   do  prawidłowej  współpracy  z  analizatorem 
wymienionym w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz będą gwarantowały poprawność i powtarzalność wyników 
analiz.

§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem analizatora wymienionego w  § 1 ust. 2 pkt 2.
2. Wykonawca  oświadcza,  że  wymieniony  w  ust.  1  analizator  przekazuje  Zamawiającemu

w dzierżawę, a Zamawiający oświadcza, że analizator ten w dzierżawę przyjmuje. 
3. Wykonawca  oświadcza,  że  analizator  w  dniu  oddania  w  dzierżawę  posiada  pełne,  niezbędne 

wyposażenie i jest całkowicie sprawny.
4. Protokolarne  przekazanie  analizatora  Zamawiającemu  nastąpi  w  ciągu  10  dni  od  podpisania 

niniejszej Umowy.
5. Wraz z oddanym w dzierżawę analizatorem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty w jęz. polskim:
1) prospekt  zawierający  opis  techniczny  analizatora  oraz  instrukcję  wykonania  testów

i obsługi analizatora,
2) aktualne  atesty,  certyfikaty,  świadectwa  lub  inne  dokumenty,  potwierdzające 

dopuszczenie analizatora do obrotu i używania.

§ 5
1. Wykonawca  zobowiązuje  się,  bez  dodatkowej  opłaty,  do  zainstalowania  i  włączenia  do  sieci 

informatycznej  laboratorium,  analizatora  o  którym  mowa  w  §  4  w  miejscu  wskazanym  przez 
Zamawiającego,  uruchomienia  go  i  przeprowadzenia  niezbędnych  prób  oraz  przeszkolenia 
personelu Zamawiającego, zakończonego wystawieniem certyfikatów.

2. Wykonawca  zapewni  nieodpłatny  serwis  analizatora,  w  tym  gwarancyjny,  w  całym  okresie 
dzierżawy,  obejmujący  czynności  przewidziane  w  dokumentacji  techniczno-ruchowej,  okresowe 
przeglądy oraz wymianę części i podzespołów, z częstotliwością zalecaną przez producenta.

3. Strony uzgodniły czas reakcji serwisu do 24 godzin i czas realizacji czynności serwisowych na nie 
dłuższy niż 72 godziny od telefonicznego (lub faxem) zgłoszenia przez Zamawiającego.

4. W  razie  stwierdzenia  trwałej  niesprawności  analizatora,  bez  możliwości  naprawy,  Wykonawca
 w ciągu 7 dni wymieni analizator na sprawny.

5. Wykonawca ma prawo kontroli sposobu wykorzystywania analizatora i jego stanu w każdym czasie,
w dniach i godzinach pracy Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

6. W okresie dzierżawy w imieniu Wykonawcy, serwis będzie sprawowany przez: .........................
       .....................................................................................................................................................

/nazwa, adres, tel./

§ 6
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  użytkowania  oddanego  w  dzierżawę  analizatora 

w miejscu zainstalowania, zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz wskazówkami osób 
wykonujących obsługę serwisową, z wykluczeniem samowolnych napraw i przeróbek.

2. Zamawiający  będzie  zawiadamiał  Wykonawcę  o  dostrzeżonych usterkach i nieprawidłowościach
w działaniu analizatora.

3. Zamawiający zobowiązuje się nie udostępniać przedmiotu dzierżawy osobom trzecim.

§ 7
Szczegółowe  sprawy  organizacyjne  związane  z  obowiązkami  Stron,  opisanymi  w  §  5  i  §  6  będą 
przedmiotem pisemnych lub ustnych uzgodnień między upoważnionymi przedstawicielami Stron. 
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§ 8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawy odczynników, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w ilości  

określonej  w  formularzu  asortymentowo-cenowym,  zgodnie  z  ofertą  wynosi  brutto 
......................... zł., (słownie: .....................................................................................................).

2. Wykonawca  gwarantuje,  że  ceny  brutto  odczynników  dostarczanych  w  całym  okresie  trwania 
Umowy nie zostaną zwiększone.

§ 9
1. Rozliczenie  za  wykonane  dostawy  będzie  następowało  na  podstawie  faktur  wystawionych

za każdą, częściową  dostawę.
2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę i podpisana przez upoważnionego 

do odbioru ilościowo-jakościowego przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia faxem lub 

drogą  elektroniczną.  Zgłoszenie  reklamacji  będzie  powodem  wstrzymania  zapłaty  za  dostawę 
częściową, do czasu załatwienia reklamacji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany odczynników wadliwych na pozbawione wad w terminie,  
o którym mowa w ust. 3.

5. Należność za prawidłowo dostarczone i odebrane partie odczynników (dostawy częściowe) będzie 
przekazywana  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,  wskazany  w  fakturze,
w terminie 30 dni od daty zaakceptowania faktury w sposób wskazany w ust.2. Za datę zapłaty 
przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10
1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  zgodnie  ze  złożoną  ofertą,  czynsz  dzierżawny  za  analizator,

o  którym mowa w § 1 ust.  2 pkt  2,  (za 24  m-ce dzierżawy)  w kwocie brutto  :......................zł.  
(słownie:  ........................................................................),  nie  podlegający  zwiększeniu  w  okresie 
trwania Umowy.

2. Czynsz dzierżawny będzie płacony w miesięcznych ratach, na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty zaakceptowania faktury, na wskazany w fakturze rachunek 
bankowy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Miesięczna  rata  czynszu  dzierżawnego, wyliczona przez podzielenie  kwoty  wymienionej w ust. 1 
przez 24 miesiące, wynosi brutto: ......................zł.

§ 11
1.  W  razie niewykonania  lub nienależytego  wykonania Umowy Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu
      kary umowne w wysokości:
       1)   5%  wartości  umowy brutto, wymienionej w § 8 ust. 1, w sytuacji, gdy Wykonawca nie realizuje
             Umowy  w  części  dotyczącej  odczynników  lub  nie kontynuuje   Umowy w tej części  pomimo
             wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub dostarcza  odczynniki niezgodne z Umową, 
       2)   5 % wartości umownej brutto czynszu dzierżawnego, o którym mowa § 10 ust.1, w sytuacji, gdy
             Wykonawca    nie   realizuje   Umowy   w   części   dotyczącej  analizatora  lub  nie  kontynuuje
             Umowy w tej  części  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub dostarcza
             analizator niezgodnie z Umową,
    3)  1% wartości  umownej  brutto  dostawy częściowej  w przypadku niedostarczenia odczynników
             w uzgodnionym terminie,  za  każdy  rozpoczęty  dzień opóźnienia,
    4)  1 % wartości  umownej  brutto  czynszu dzierżawnego,  o którym mowa § 10 ust.1,  za każdy
           rozpoczęty dzień opóźnienia w terminowym dostarczeniu analizatora,  o którym mowa w § 4, 
             ust. 4 lub w sytuacji opisanej w § 5 ust. 4.

2.  Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych,  Zamawiający może dochodzić  od Wykonawcy
odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

3.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  Zamawiającemu  lub 
osobom  trzecim  spowodowane  nieprawidłowym  działaniem  analizatora  lub  wadliwością 
odczynników. 
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§ 12
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,
  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie
       wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.
2.  Odstąpienie od Umowy winno nastąpić  w formie pisemnej  pod rygorem nieważności  i  powinno
       zawierać uzasadnienie.

§ 13
1.  Poza przypadkiem,  o  którym  mowa  w § 12,  Stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia od  Umowy
     w następujących sytuacjach:
  1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:
                       a)   zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
                       b)   zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
                       c)   Wykonawca  nie realizuje Umowy lub nie kontynuuje Umowy pomimo wezwania
                            Zamawiającego złożonego na piśmie.
       2)   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
                 a)  Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru dostawy lub bez uzasadnienia
                            odmawia odbioru,
                       b)  Zamawiający   zawiadomi   Wykonawcę,   iż  wobec   zaistnienia   nieprzewidzianych
                            okoliczności   nie   będzie  mógł  spełnić  swoich   zobowiązań  umownych   wobec
                            Wykonawcy,

           c)  Zamawiający  wykorzystuje  analizator  niezgodnie  z przeznaczeniem lub udostępnia
                            go osobom trzecim.
2.    Przypadki  określone  w  ust. 1  pkt 1,  lit. a i b  oraz  pkt 2  nie  skutkują karami  umownymi.
3.    W   razie  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
       jest  zobowiązany  do  odbioru  dostaw  częściowych  wykonanych  do dnia odstąpienia od Umowy
       i zapłaty za odebrane odczynniki.

§ 14
1. Ze  względu  na  techniczną  współzależność  dostarczanych  odczynników  z  dzierżawionym 

analizatorem  Strony  postanawiają,  że  w  przypadku  odstąpienia  od  Umowy,  o  którym  mowa
w  §  12  lub  w  §  13,  Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  analizator  w  terminie  umożliwiającym 
Zamawiającemu zużycie dostarczonych odczynników.

2. Dokładny termin zwrotu analizatora będzie przedmiotem uzgodnienia między Stronami,  w takim 
przypadku Zamawiający  zobowiązany jest  do  zapłaty  czynszu dzierżawnego za okres  do  dnia, 
który został przez Zamawiającego wskazany jako dzień gotowości zwrotu aparatu.

§ 15
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia ............................ do dnia  ...........................

§ 16
Bez zgody Zamawiającego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia nie mogą być przedmiotem cesji na 
osoby trzecie.

§ 17
1. Strony ustalają,  że zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  Umowy,  w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 18
Do  kontaktów  w  sprawach  związanych  z  realizacją  niniejszej  Umowy  Strony  upoważniają  swych 
przedstawicieli: 
- w imieniu Zamawiającego: ................................ -   tel.   .............................
- w imieniu Wykonawcy:       ................................ -   tel.   .............................

§ 19
1.  Wystąpienie  przez  Wykonawcę  do  sądu  z  roszczeniem  związanym  z  niniejszą  Umową,  może
   nastąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze skierowania sprawy na drogę
   sądową i po wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
     powiadomienia, do ugodowego rozstrzygnięcia sporu.
2.  W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy
     dla Zamawiającego.

§ 20
Umowę została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
- Formularz asortymentowo-cenowy  (zał. nr 1 do Umowy)
- Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora (zał. nr 2 do Umowy).

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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