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Załącznik Nr 6 do SIWZ       

  UMOWA  Nr  ……….. 

 

PROJEKT  - Część II    

                                                                       

 
W dniu  …................  2020 r. w Warszawie pomiędzy: 
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, 
w Warszawie (02-353), przy ul. Szczęśliwickiej 36, wpisanym do Krajowego Rejestry Sądowego – 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej; pod nr KRS:0000188485, NIP 526-17-71-472, REGON 
010202670,   
reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego - Dyrektora, 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
 

a:  

……………………………………………………………………………………………………………..,  
 
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, 
 
zwanych łącznie także "Stronami", 
 
 
została zawarta umowa nr ………………, zwana dalej "Umową", do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 288,1086) o 
następującej treści: 
 

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

dostawy sprzętu do pobierania krwi w systemie zamkniętym, techniką próżniową 
wyszczególnionego w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 1 do 
Umowy, a podpisany przez Strony staje się integralną częścią Umowy. 

2. Dostawa sprzętu, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowana sukcesywnie w formie dostaw 
częściowych, w okresie 24 miesięcy od daty podpisania Umowy na podstawie częściowych 
zapotrzebowań, składanych przez Zamawiającego faksem pod nr: …………………………… 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności sporządzania aneksu, możliwość 
zakupu mniejszej lub większej ilości sprzętu niż wynika to z formularza asortymentowo-
cenowego, w związku ze zmianą zapotrzebowania. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany 
Umowy w rozumieniu § 10. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
należnego mu za faktycznie zamówiony i dostarczony sprzęt i nie przysługują mu w związku z 
tym żadne roszczenia.     

4. Zamawiający dopuszcza zmianę lub zmiany numerów katalogowych poszczególnych 
elementów systemu próżniowego w okresie obowiązywania umowy, pod warunkiem 
zachowania ich właściwości i cech materiałów określonych w ofercie, o której mowa w ust. 1. 
Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 10 i nie wymaga aneksowania. 

5. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Pracowni 
Diagnostyki Laboratoryjnej w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 36, w terminie ……. dni od 
daty otrzymania zapotrzebowania częściowego, o którym mowa w ust. 2. 

6. Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje maksymalnie 1 dostawę 
miesięcznie, co daje szacunkowo liczbę 24 dostaw przez pełen okres obowiązywania 
niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia mniejszej niż 24 dostaw 
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w okresie obowiązywania Umowy. 
 

§ 2 
1.  Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem niniejszej Umowy spełnia wymagania 

określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2020 r. , 
poz. 186 z późn. zm.).  

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem niniejszej Umowy spełnia wymagania 
zawarte w Załączniku Nr 3 do Umowy, zawierającym wymagania graniczne dla zamkniętego, 
próżniowego systemu do pobierania krwi. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki świadomego lub nieświadomego 
dostarczenia Zamawiającemu wyrobów innych co do jakości lub rodzaju od zadeklarowanego 
w ofercie. 

4. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zapewni nieodpłatne przeszkolenie personelu 
medycznego Zamawiającego w zakresie pobierania materiału do badań metodą próżniową. 
Przeszkolenie zostanie poświadczone stosownym certyfikatem. 

 
§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawy sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w ilościach 
i cenach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, zgodnie z ofertą wynosi brutto 
…………………. zł (słownie: ……………………), z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje (poza sytuacją opisaną w ust. 3), że ceny brutto sprzętu 
dostarczanego w całym okresie trwania Umowy nie ulegną zmianie. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 
Zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku 
VAT. 
 

§ 4 
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 5 dni, licząc od daty zgłoszenia 

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

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na pozbawiony wad w terminie, 
o którym mowa w ust. 3. 

5. Należność za prawidłowo dostarczone i odebrane partie sprzętu (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. 

 
§ 5 

1. W  razie niewykonania  lub nienależytego  wykonania Umowy Wykonawca zapłaci  
Zamawiającemu       kary umowne w wysokości: 

1) 1%  wartości  umownej brutto dostawy częściowej w przypadku niedostarczenia przedmiotu 
Umowy w uzgodnionym terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) 10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca.  

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

 
§ 6 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
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  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. 

 
§ 7 

1. Stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia od  Umowy w następujących sytuacjach w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych   okolicznościach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: 
a)  zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy lub istotnej części tego 

majątku, mającej wpływ na realizowaną umowę, 
b) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo wezwania 

Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 
wyznaczonym w terminie 7 dni od wezwania nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw oraz nie kontynuuje ich 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  wykorzystuje  analizator  niezgodnie  z przeznaczeniem lub 

udostępni 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. 
 

§ 8 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia 01.11.2020 r. do dnia  31.10.2022 r. , 
z zastrzeżeniem  § 6 ust. 1  

 
§ 9 

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

 
§ 10 

1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana Umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:  
1) wycofania przedmiotu zamówienia z obrotu, braku dostaw przedmiotu zamówienia z 

powodu zaprzestania produkcji lub tymczasowego wstrzymania produkcji. W takich 
przypadkach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu tożsamego pod 
względem składu, właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, na co Zamawiający 
musi wyrazić zgodę. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik 
przy cenie nie wyższej niż w Umowie będzie tożsamy z oferowanym. Zmiana może 
dotyczyć ponadto producenta, nazwy produktu, numeru katalogowego, wielkości 
opakowania lub wielkości dawki; 

2) na rynku jest tylko jeden zamiennik w wyższej cenie. Dostawa tego zamiennika jest 
wówczas możliwa jedynie pod warunkiem, uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
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Zamawiającego; 
3) zmian obowiązującego prawa mającego wpływ na zasady realizacji Umowy w zakresie 

koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w Umowie do obowiązującego prawa; 
4) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i 

mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które 
podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w 
momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby 
wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych procedurą. 

 
§ 11 

Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony upoważniają swych 
przedstawicieli:  
1) w imieniu Zamawiającego: ………………………………………………… 
2) w imieniu Wykonawcy:       ……………………………………………….. 
 

§ 12 
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. 

 
§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że znany  jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności  
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, 2020 poz.695), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr  3 do 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu treści klauzuli stanowiącej 
załącznik nr 4 do umowy, podpisanej przez osobę wskazaną w § 11 pkt 2.  
 

§ 14 
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami postępowania wykonawców i dostawców 
obowiązującymi w SZPZLO Warszawa – Ochota.6 
 

§ 15 
Umowę została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 

Załączniki: 
1. Formularz asortymentowo-cenowy                                                                               Załącznik nr 1 do Umowy  
2. Wymagania graniczne       Załącznik nr 2 do Umowy 
3. Klauzula dla Przyjmującego zamówienie      Załącznik nr 3 do Umowy 
4. Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonującego do realizacji umowy   Załącznik nr 4 do Umowy 
5. Zasady postępowania dla Dostawców/Wykonawców/Podwykonawców                       Załącznik nr 5 do Umowy 
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Załącznik nr 2 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wymagania graniczne dla zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi 

 

 

Lp. Parametr graniczny 

1 Technika pobierania – system próżniowy 

2 
Fabrycznie kalibrowana próżnia w probówkach, zapewniająca pobranie wystandaryzowanej objętości 
materiału do badań i optymalne rozcieńczenie dodatków  

3 Wszystkie probówki systemu wykonane z tworzywa sztucznego  

4 Probówki finalnie sterylizowane, klasa sterylności SAL≥6 

5 Standardowy wymiar probówek 13 x 75 mm (nie dotyczy probówek do OB) 

6 
Wszystkie probówki systemu posiadają etykietę znakowaną zgodnie z kodem barwnym korków(ISO 
6710) i zawierającą następujące informacje: pojemność, datę ważności, oznaczenie sterylności, nr serii, 
rodzaj substancji dodatkowej, znacznik pobrania 

7 System wykonany zgodnie z zaleceniami standardu ISO 6710 

8 Standardowe, dwuostrzowe igły motylkowe i systemowe kompatybilne z uchwytami  

9 
Bezpieczne zamknięcie probówek, umożliwiające ich wielokrotne łatwe otwieranie i zamykanie bez 
efektu aerozolowego (nie dotyczy probówek do OB) 

10 
Wszystkie elementy systemu są w pełni bezpieczne, muszą  być ze sobą kompatybilne i pochodzić od 
jednego producenta, muszą gwarantować wzajemną, prawidłową współpracę 

11 
Okres przydatności wszystkich probówek oraz igieł, liczony od daty dostarczenia najmniejszego 
opakowania handlowego – min. 6 miesięcy 

12 Każdy poszczególny element systemu opatrzony: nazwą systemu lub nazwą producenta systemu 

13 Czas wykrzepiania probówek biochemicznych do 30 minut  

14 
Probówki do badań koagulologicznych o konstrukcji podwójnej ścianki (typ „sandwitch), probówka w 
probówce, CTAD 

15 
Igły motylkowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym o różnej długości drenu: 19 cm oraz 10 cm 
(pobrania u noworodków), do wyboru przez Zamawiającego 
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Załącznik nr 3 

 

Klauzula dla Wykonawcy 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, 
przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl 
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: 
- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa 
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) 
oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. następujących przepisów prawa: 

- ustawa Prawo zamówień  publicznych, 
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 
 
4. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich 
otrzymania oraz podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT. 
 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa oraz 
przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.   
 
6. Mają Państwo: 

1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
2. prawo do sprostowania  danych osobowych, 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 
7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy. 
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 Załącznik nr 4 

 

 

Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, 
przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl 
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: 
- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa 
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z realizacją umowy na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj.  
następujących przepisów prawa: 

- ustawa Prawo zamówień  publicznych, 
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

 

4. Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. 

 
5. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich 
otrzymania oraz podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT. 
 
6 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także przez okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.   
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
2) prawo do sprostowania  danych osobowych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 

 

     Zapoznałem się 

 

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

        (podpis osoby kontaktowej) 
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