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UMOWA 
 

Zawarta w Pilchowicach w dniu ………………………..pomiędzy: 

Nazwa Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa NIP 9691162275 

Adres 44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 REGON 276215293 

Organ 

Rejestracyjny 
Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000050139 

Reprezentant I lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska Stanowisko Dyrektor 

 

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną, 

 
a  

 

Nazwa  NIP  

Adres  REGON  

Organ 

Rejestracyjny 
 Nr KRS  

Reprezentant I 
 

 
Stanowisko  

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną, 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - nr spr. 25/ZP/2020/P, przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1843)  

§ 1 – Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:  

a) dzierżawa dostarczonego analizatora hematologicznego. Parametry oraz wyposażenie dodatkowe w 

ramach dzierżawy analizatora określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zwany dalej 

SOPZ (Załącznik nr 1 do umowy).   
b) dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników oraz materiałów kontrolnych niezbędnych do 

wykonania 9 000 badań – według Arkusza asortymentowo-cenowego (Załącznik nr 2 do umowy). 

Odczynniki i materiały kontrole muszą być w pełni kompatybilne z aparaturą, o której mowa w § 1 

ust. 1 a) umowy. 

2. Przedmiot umowy jest realizowany zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia 

………………………, które stanową  integralną  część  Umowy. 

     § 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) dzierżawiony sprzęt medyczny spełnia określone dla niego wymagania zgodnie z Ustawą o 

wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. nr 107 poz. 679 ze zm.) i w przepisach 

wykonawczych do ustawy; jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2019), 

nieużywany, niepoekspozycyjny, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy – użycia, 

zgodnie ze swym przeznaczeniem - bez dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji. Żadna 

jego część składowa, wyposażenie nie były częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie były 

wykorzystywane wcześniej przez innego użytkownika.  

b) wyroby objęte niniejszą umową posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty /atesty/ organów 

uprawnionych do ich wydawania i są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020 r. nr 107 poz. 679 ze zm.), 

c) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji 

Umowy. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego dokumenty (deklarację 
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zgodności, certyfikat zgodności) potwierdzające spełnianie wymogów przez dostarczone wyroby 

medyczne, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, pod rygorem odstąpienia 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

 § 3 – Realizacja Umowy w zakresie dzierżawy analizatora 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie dostarczyć do wskazanego 

przez Zamawiającego pomieszczenia, zainstalować oraz zwalidować fabrycznie nowy analizator: 

(nazwa i model analizatora zgodnie ze złożoną ofertą)……………………………………………………… 

w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy tj. do ………. 

2. Odbiór przedmiotu dzierżawy nastąpi w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego obustronnie bez 

zastrzeżeń przez obie Strony. Data podpisania protokołu stanowić będzie termin rozpoczęcia 

dzierżawy. 

3. Warunkiem odbioru przedmiotu dzierżawy będzie: 

a) stwierdzenie kompletności jego dostawy, zamontowanie go w miejscu przeznaczenia, 

sprawdzenie poprawności działania, 

b) przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi analizatora w języku polskim, paszportu 

technicznego i całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z 

przedmiotu dzierżawy,  

c) przeszkolenie personelu Zamawiającego i wydanie certyfikatów w zakresie jego obsługi.  

4. Wartość przedmiotu dzierżawy, na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi: ……………………. 

zł. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy do posiadania ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedmiotu dzierżawy. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy 

ubezpieczeniowej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 

umowy ubezpieczenia OC w terminie do 7 dni po wygaśnięciu poprzedniej  umowy, pod rygorem 

rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, z winy Wykonawcy. 

7. Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot dzierżawy w ciągu 5 dni od  

zakończenia umowy w stanie nienaruszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającego z 

prawidłowego użytkowania, a Wykonawca zobowiązuje się do odebrania sprzętu medycznego na 

własny koszt i ryzyko. Odbiór sprzętu zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo-odbiorczym, 

potwierdzonym przez obie Strony. 

 

§ 4 - Warunki eksploatacji analizatora, serwis 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z instrukcją obsługi i dobrą 

praktyką oraz nie udostępniać go osobom trzecim. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego określonego w § 9 ust. 1a 

okresowe przeglądy i serwis analizatora, bieżącą aktualizację oprogramowania, naprawy - przez 

autoryzowany serwis (w tym dojazd, delegacje, robociznę), części zamienne i zużywalne niezbędne do 

prawidłowej eksploatacji analizatora. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów z tytułu: 

a) powtórnych oznaczeń z powodu awarii analizatora, 

b) oznaczeń serwisowych po przeglądach okresowych oraz walidacjach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia awarii przedmiotu dzierżawy w dni robocze w godz. 

7.00 – 15.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: ………. lub 

telefonicznie nr telefonu Wykonawcy …………. 

5. Wykonawca usunie awarię w terminie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku naprawy przekraczającej 48 godzin, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas 

naprawy zastępczy sprzęt medyczny o tych samych parametrach w terminie do 96 godzin od momentu 

zgłoszenia awarii.  

7. Po dwóch istotnych awariach, których usunięcie wymaga wymiany części lub podzespołów 

Wykonawca w przypadku trzeciej awarii zobowiązuje się do wymiany dzierżawionego sprzętu na inny 

o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 
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14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a na okres poprzedzający wymianę Wykonawca 

dostarczy zamienny sprzęt medyczny o tych samych parametrach. 

8. W przypadku wymiany uszkodzonego dzierżawionego sprzętu medycznego na inny lub wymiany jego 

części lub podzespołów w związku z okolicznościami określonymi w ust. 7 w stosunku do 

wymienionego  przedmiotu dzierżawy obowiązują ustalone Umową warunki serwisu. 

9. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z jednego z określonych w ust. 2 - 6 obowiązków 

Zamawiający, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej może zlecić wykonanie badań innemu podmiotowi, a wynikającymi z tego kosztami 

obciążyć Wykonawcę. 

 

§ 5 – Realizacja Umowy w zakresie dostawy odczynników oraz materiałów kontrolnych  

1. Dostawy odczynników oraz materiałów kontrolnych, będą się odbywały na podstawie sukcesywnych 

zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, określających każdorazowo 

ilość i rodzaj zamawianych towarów.  

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 może być składane w e-mailem na 

adres:…………………………….lub telefonicznie pod nr. tel. ………………………….(zamówienie 

złożone telefonicznie zostanie potwierdzone e-mailem).  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot, o którym mowa w ust. 1, we własnym zakresie, na 

swój koszt i ryzyko, do Laboratorium w siedzibie Zamawiającego, gdzie nastąpi jego rozładunek i 

wydanie uprawnionym osobom.  

4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godzinach 7:00-13:00 w terminie do ………… dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia które wpłyną po godzinie 14:00 będą 

traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godz. 8:00. Jeżeli termin dostawy kończy się w 

dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu.  

5. Termin ważności wyrobów medycznych w postaci odczynników diagnostycznych (oraz innych 

materiałów zużywalnych) wynosi minimum 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, z 

wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw 

materiału kontrolnego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dostarczyć w dniu pierwszej dostawy aktualne katalogi/ ulotki w języku polskim, zawierające 

wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, instrukcje w języku polskim 

dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych 

warunków magazynowania i przechowywania, 

b) dostarczyć wraz z pierwszą dostawą karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz 

każdorazowo przesyłać ich aktualizację w czasie trwania umowy, 

c) dostarczyć aktualny dokument stwierdzający dopuszczenie wyrobów medycznych do obrotu i 

używania, zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych - na każde 

żądanie Zamawiającego w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego 

żądania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie: 

a) możliwość niewykorzystania w pełni asortymentu dostaw wskazanego w Załączniku nr 2 w 

przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania umowy okoliczności 

powodujących, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów 

ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, albo w 

przypadku zmniejszenia się zapotrzebowania szpitala, czego również nie można przewidzieć na 

dzień podpisania umowy, a z czego nie wynikają dla Wykonawcy żadne roszczenia. Zmniejszenie 

nie może przekroczyć 30 % wartości umowy, określonej w § 9 ust. 1 b. 

b) możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami, przy 

zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

określonego w par. 9 ust. 1 b niniejszej umowy, 

c) prawo do składania zamówień częściowych bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw 

częściowych. 

8. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w terminie określonym 

w § 5 ust. 4 Zamawiający może zlecić wykonanie badań innemu podmiotowi, a wynikającymi z tego 

kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty 

stanowiącej ww. koszty z należności za sprzedaż towarów, w przypadku ich nie zapłacenia w terminie 

14 dni wynikającym z noty obciążeniowej.  
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§ 6 – Reklamacje dostaw odczynników, materiałów kontrolnych  

 

1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo wystawić 

Protokół wadliwej dostawy (Załącznik nr 2), a kserokopię przesłać Wykonawcy. 

2. Reklamacje ilościowe w dostawie będą zgłaszane e-mailem w terminie do 5 dni roboczych od daty 

dostawy, a Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zobowiązany jest dostarczyć na swój 

koszt brakujące ilości. 

3. W przypadku niedostarczenia brakujących ilości Zamawiający uprawniony jest do odpowiedniego 

obniżenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do ilości braków. 

4.  Reklamacje jakościowe (m.in. wady towaru, uszkodzenia, naruszenia opakowania, niezgodności w 

oznakowaniu, dostarczenia produktu z datą ważności niezgodną z zadeklarowaną w ofercie) będą 

zgłaszane na bieżąco niezwłocznie po ujawnieniu wady – e-mailem lub pisemnie. Dostarczony towar 

zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt. 

5. Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji jakościowej w terminie 5 dni 

roboczych od daty jej złożenia. 

6. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 5 uważa się za jej uwzględnienie. 

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji jakościowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu towar odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od daty uwzględnienia 

reklamacji albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 5. 

8. Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają 

Wykonawcę. 

 

§ 7 - Nadzór 

Bieżący  nadzór nad  realizacją  Umowy sprawują osoby wymienione w Załączniku nr 3 do 

umowy.     

§ 8 – Czas trwania Umowy 

Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy tj. do 

………………………lub do wykorzystania maksymalnej wartości zamówienia o której mowa w § 9 ust. 1b 

Umowy. 

§ 9 - Wynagrodzenie 

1. Przewidywana maksymalna wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr  do Umowy) 

wynosi brutto:………………………………………zł w tym: 

a) wartość 36 - miesięcznej dzierżawy analizatora, o której mowa w § 1 ust. 1a niniejszej umowy 

wynosi: netto……..zł + … % stawka VAT tj. brutto …………….zł (słownie………….). 

b)  wartość odczynników i materiałów kontrolnych o których mowa w § 1 ust. 1b niniejszej umowy, 

wynosi: netto……..zł + …. % stawka VAT tj. brutto …………….zł (słownie………….)  

Ceny   jednostkowe  odczynników, materiałów kontrolnych określa Arkusz asortymentowo-cenowy 

(Załącznik nr 2). 

2. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi ……………zł brutto w tym  …% podatku VAT (tj. …… zł).  

3. Miesięczny czynsz dzierżawny będzie płatny z dołu (po upływie miesiąca kalendarzowego), za okres od 

dnia uruchomienia urządzenia. W przypadku dzierżawy przez część miesiąca kalendarzowego- 

Wykonawcy przysługiwać będzie czynsz w kwocie proporcjonalnie zmniejszonej (1/30 wynagrodzenia 

za każdy dzień). 

4. Zapłata czynszu z tytułu dzierżawy urządzenia następować będzie na podstawie faktur wystawianych nie 

wcześniej jak w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego stanowiącego okres rozliczeniowy.  

5. Stawka czynszu nie wzrośnie przez cały okres obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem § 12 ust.8.  

6. Zapłata za miesięczny czynsz dzierżawny, dostarczone odczynniki i kontrolne następować będzie 

przelewem w terminie do 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego - na nr konta wskazany na fakturze. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z 

treścią faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

7. Płatność za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 a) i b) będzie realizowana z zastosowaniem 
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mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 

podatku od towarów i usług. 

8. Wykonawca   gwarantuje  stałość  ceny odczynników i materiałów kontrolnych przez cały okres 

obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem § 12 ust.2. 

9. Wykonawca zapewnia, że podane ceny zawierają  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 

Umowy (podatek VAT, koszt dzierżawy analizatora, koszt odczynników, kontroli, koszt serwisu, 

materiałów zużywalnych, koszt  transportu,  cła,  ubezpieczenia, opłat  granicznych  itp.).  

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji umowy, jej części lub  

wynikającej z niej wierzytelności. 

1. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych, liczone od 

dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

 

§ 10 – Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy potwierdzone przez Zamawiającego 

Protokołem wadliwej usługi (Załącznik nr 4), Zamawiający naliczał będzie kary umowne: 

a) za opóźnienie w dostawie analizatora – kara w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 9 

ust. 1 a)  za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii analizatora, określonego w § 4 ust. 6 - kara w 

wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 a)  za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w instalacji analizatora zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 6, 7 - kara 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 a)  za każdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w dostawie odczynników i materiałów kontrolnych, opóźnienie w dostarczeniu 

braków ilościowych lub opóźnienie wymiany towaru na wolny od wad – kara w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1b  za każdy dzień opóźnienia, 

a) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, wskazanej w § 9 ust. 1,  

w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

b) 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu umowy ubezpieczenia OC, o których mowa w § 

3 ust. 6.  

2. W przypadku niezgodności potwierdzonej Protokołem wadliwej usługi (Załącznik nr 4), Zamawiający 

wystawi notę księgową obciążeniową, płatną do 14 dni od daty otrzymania jej przez Wykonawcę. 

3. Strony uzgadniają, że nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego w związku z naliczeniem kar 

umownych może być potrącona z bieżącego wynagrodzenia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.  

 

 

§ 11 – Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę  postanowień umowy tj. w przypadku: 

a) nie dostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 6, 7, 

b) przekraczania terminów przystąpienia do napraw, 

c) nie dotrzymywania terminów realizacji dostaw, określonych zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku gdy: 

a) nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub został on postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

b) wobec towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy zostanie wydana decyzja odpowiednich 

organów o wycofaniu z obrotu, wstrzymaniu w obrocie, zakazie wprowadzania, 

c) Wykonawca zostanie pozbawiony prawa do dystrybucji i sprzedaży towaru na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. 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 powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
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tytułu wykonania części Umowy, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 12 – Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następującym przypadku: 

a) zmiany osób wskazanych do kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, zarówno po stronie 

Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, 

b) zmiany przedmiotu zamówienia, niepowodującej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia: zmiany 

numerów katalogowych oferowanych wyrobów medycznych, wynikające ze zmian modyfikacyjnych 

np. dotyczących zmiany miejsca ich wytwarzania,  nowej technologii produkcji lub zakończenia 

produkcji czy wycofania wyrobu z produkcji, przy zachowaniu parametrów spełniających wymogi 

określone w SOPZ i w cenie identycznej lub niższej jaką podano w ofercie, 

c) obniżenia cen odczynników i materiałów kontrolnych.  

Powyższe zmiany wymagają poinformowania Zamawiającego bez konieczności sporządzenia aneksu. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 9 pkt. 1b w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych tj.:  

a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

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

przepisów – zmiana wymaga poinformowania Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2. b) i c) wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia wraz z kalkulacją             

kosztów, celem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z 

kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany - na piśmie w terminie 1 miesiąca od daty 

zdarzenia uzasadniającego zmiany pod rygorem pominięcia. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od 

dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2 b), c). 

6. W przypadku zmiany o której mowa w punkcie 2d) stosuje się odpowiednio art. 135 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych grupach kapitałowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze 

zm.). 

7. Zmiana wynagrodzenia w następstwie zmian, o których mowa w ust. 2 b), c), d) wymaga formy 

pisemnego aneksu. 

8. Stawka dzierżawy może podlegać waloryzacji raz w roku jedynie o wskaźnik wzrostu cen i usług 

konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jednak 

nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia dzierżawy analizatora. Zmiana czynszu w 

wyniku waloryzacji, o której mowa powyżej, wymaga formy pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o tym fakcie i wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

9. Umowa nie podlega zmianom w razie zmian powszechnie obowiązujących przepisów chyba, że 

powszechnie obowiązujące przepisy przewidują zmiany wpływające na treść umowy. 
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§ 13 – Siła wyższa 

 

1. Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których Strony nie mogły 

przewidzieć, ani zapobiec i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, 

powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, decyzje co do dalszego przebiegu realizacji Przedmiotu 

Umowy podejmują upoważnieni przedstawiciele Stron. 

4. W przypadku, gdy Siła Wyższa stwarza konieczność rozwiązania Umowy, decyzja taka może być 

podjęta wyłącznie przy jednoczesnej zgodzie obu Stron. 

5. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość  zmian 

postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany 

spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony 

nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak 

zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia 

międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności  o charakterze tzw. 

siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub 

nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży 

wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów 

na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego 

niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez 

niego produktów. 

 

§ 14 – Klauzula poufności 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w związku z zawartą umową, mogą wystąpić przypadki 

przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym każda ze stron zobowiązana jest realizować 

wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa jakie na niej spoczywają w zawiązku z 

przetwarzaniem danych osobowych. 

2.  W przypadku wystąpienia naruszenia przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych przez jedną 

ze Stron, jest ona zobowiązana pokryć wszelkie koszty poniesione w związku z tym naruszeniem. 

3. Zamawiający jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych występujących 

w jego imieniu, biorących udział w wykonaniu umowy  oraz  w odniesieniu do danych pozyskanych w 

związku z niniejszą umową. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania w jego imieniu informacji (Załącznik nr 5 do 

umowy) na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw w zawiązku z 

przetwarzaniem tych danych, o których mowa w art. 14 RODO, wszystkim osobom biorącym udział w 

wykonaniu Umowy, w tym wskazanym do bieżącego kontaktu, koordynacji, nadzoru oraz obsługi 

wszelkich formalności w ramach realizacji Umowy. 

§ 15 – Rozstrzyganie sporów 

1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy, Strony 

będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień. 

2. W trakcie trwania Umowy, Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych 

problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu 

interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu niniejszej 

Umowy. 

3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego ze względu miejsce siedziby Zamawiającego.  

§ 16 – Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim wykonanie prac, do których jest zobowiązany na 

podstawie Umowy.  

2. Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualny obrót przez Wykonawcę wierzytelnościami mogącymi 

wyniknąć z niniejszej Umowy – w jakiejkolwiek formie i instytucji prawnej, nazwanej lub nienazwanej 



UMOWA NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH  

  

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:  Strona 8 z 11 

 

(w szczególności cesja, factoring, forfaiting, zbycie wierzytelności, poręczenie, gwarancji, zarządzanie 

płynnością, podstawienie itd.). 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki: 

 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), 

 Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia ………………. 

 Załącznik nr 3 - Osoby odpowiedzialne za realizację umowy, 

 Załącznik nr 4 – Protokół wadliwej usługi 

 Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY PODPIS I PIECZĄTKA ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik 3 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 

 

Stanowisko służbowe/ dane kontaktowe 

Ze strony Wykonawcy 

 

1   

2   

3   

Ze strony Zamawiającego 

 

1  Kierownik Laboratorium 

e-mail:laboratorium@szpital-pilchowice.pl 

tel. 32 331 99 63 

2  Z-ca Kierownika Laboratorium 

e-mail:laboratorium@szpital-pilchowice.pl 

tel. 32 331 99 63 
 

 

 

mailto:laboratorium@szpital-pilchowice.pl
mailto:laboratorium@szpital-pilchowice.pl


UMOWA NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH  

  

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:  Strona 10 z 11 

 

Załącznik nr 4  
 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa 

w Pilchowicach                  

QED-012 

PROTOKÓŁ WADLIWYCH 

DOSTAW / USŁUG 
Nr .........../ ............ 

 

 
Nazwa i adres dostawcy wadliwej dostawy/wykonanej usługi  

 ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

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

 

Data przyjęcia wadliwej dostawy/wykonanej usługi  ................................. 

 

Nazwa i/lub typ dostarczonego towaru/wykonanej usługi  

 
………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

 

Rodzaj i/lub numer dowodu dostawy/wykonanej usługi, umowy .............................. 
 

    

Stwierdzone Usterki / Niezgodności 
................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 

…………… 

Podpis dostawcy 

 

      

Wynik Reklamacji 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

 

.……………………………………     

    Data i Podpis osoby upoważnionej - 

    stwierdzającej niezgodność 
                                                                                                                     ………..………………. 

Data przyjęcie do Działu Zamówień Publicznych  
 

………………………………… 
Podpis osoby przyjmującej protokół do Działu Zamówień Publicznych 
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Załącznik Nr 5 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, ul. 

Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice, tel. 32 33 19 903, e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl(dalej: 

Administrator). 

2. 2.Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może 

się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@szpital-pilchowice.pl lub za pośrednictwem 

danych kontaktowych Szpitala. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana  dane  osobowe na  podstawie  i  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia 

10  maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 „RODO”). 

4. Przetwarzaniem danych osobowych objęte są Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz 

adres email.  

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu kontaktowania się z Panią/Panem jako  osoby  do  

realizacji, bądź osoby upoważnionej do reprezentacji (Nazwa Wykonawcy) w związku z zawarciem 

 i wykonaniem Umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą Umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych 

danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, 

dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi 

księgowe i prawne, a także innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi niezbędne do 

wykonania Umowy. W zakresie określonym w przepisach prawa dane osobowe mogą być przekazywane i 

udostępniane innym osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom lub 

sądom. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy lub innych 

stosunków prawnych, które zostaną nawiązane w związku z jej realizacją, a po ich zakończeniu jedynie w 

przypadku gdy będzie to niezbędne do realizacji praw stron wynikających z Umowy bądź tych stosunków 

prawnych, w tym w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń –przez okres 

przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, ani nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania.  

10. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  w  tym  uzyskiwania  ich  kopii, 

sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, jak również do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych  lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a także przeniesienia danych osobowych.  

11. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie 

wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej 

wycofaniem. 

12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
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