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Załącznik nr 3A 
ZZP-2200-87/12 

UMOWA NR ............. - wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176 
posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
……………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,  
kapitał zakładowy………………………….. 
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-87/12 została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§1 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierŜawą aparatów do 
wykonywania badań, określonych tzw. Pakietem nr ……….(dotyczy pakietów 5, 6). 

2) Wykonawca zobowiązuje się wydzierŜawić stanowiące jego własność analizatory na okres 36 
miesięcy.  

3) Wykonawca  będzie dostarczać odczynniki niezbędne do wykonywania badań, na 
wydzierŜawionych aparatach, sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia  umowy, 
według zamówień pisemnych składanych prze Zamawiającego. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzaleŜnionych od 
rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie 
rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części, przy czym 
zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%. 

5) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy w formie papierowej karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy: 
1) Dostawa aparatów do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją aparatów w terminie do 21 dni 

od daty zawarcia umowy. 
2) Dostawa odczynników i pozostałego asortymentu sukcesywnie w terminie 36 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy przed terminem 36 miesięcy, według 
zamówień pisemnych składanych przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

1) Wykonawca oświadcza, Ŝe aparat oraz odczynniki niezbędne do wykonywania badań będące 
przedmiotem zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa atesty i spełniają normy 
obowiązujące dla tego rodzaju zamówienia.  
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2) Minimalny okres waŜności odczynników niezbędnych do badań wynosi 9 miesięcy od daty 
dostawy do siedziby Zamawiającego.  

 
§ 4 

1) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę dzierŜawionych aparatów, zgodnie z 
ich przeznaczeniem w całym okresie trwania umowy.  

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaty do laboratoriów analitycznych Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. 
Zegadłowicza 3 oraz zainstalować je,  a takŜe przeszkolić  personel  w zakresie obsługi i ich 
prawidłowej eksploatacji, z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla 
przeszkolonych pracowników. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  
zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niŜ 1 
raz w miesiącu. 

4) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca uŜytkowania 
analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. 

5) W przypadku zmiany lokalizacji pomieszczeń laboratorium w trakcie realizacji umowy, 
Wykonawca będzie zobowiązany do przemieszczenia urządzenia we wskazane przez 
Zamawiającego miejsce w obrębie siedziby jednego obiektu.  

6) Koszt dostawy, ubezpieczenia w czasie transportu, instalacji, przeszkolenia personelu oraz 
połączenia do systemu informatycznego będącego w posiadaniu przez laboratorium pokrywa 
Wykonawca.  

7) Wraz z dostawą aparatów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aplikacje na aparaty, 
instrukcję obsługi aparatów w formie papierowej w języku polskim oraz oprogramowanie. 

8) Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywać Ŝadnych napraw urządzenia 
oraz zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o kaŜdej awarii lub 
uszkodzeniu aparatu. 

9) Wykonawca udziela na okres dzierŜawy gwarancji na urządzenia, licząc od dnia uruchomienia 
aparatów w siedzibach Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje 
wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. 

10) W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania nieodpłatnie naprawy 
urządzenia, a w przypadku naprawy trwającej powyŜej 24 godzin, do zabezpieczenia wykonania 
badań u podwykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego oraz dostarczenia badań na koszt 
Wykonawcy.  

11) W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy wraz z 
częściami zamiennymi, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) 
uszkodzenia urządzenia. MoŜliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu. 

12) Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę 
w ilości określonej w dokumentacji technicznej 

13) Osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialne za:   
realizację umowy w zakresie  dostawy aparatów: 
imię, nazwisko, kontakt tel.………………………………………. 
za konserwowanie, serwisowanie aparatów: 
imię, nazwisko, kontakt tel.………………………………………. 

 
§ 5 

1) Strony ustalają ogólną wartość przedmiotu umowy na kwotę :  
Pakiet nr  
………………..  netto  + naleŜny  podatek VAT tj. ……………..zł brutto  
(słownie:  …………………………………………………………………….)   
w tym: 
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miesięczna dzierŜawa ………zł netto + naleŜny podatek VAT …………zł tj.  ……..zł brutto.  

2) Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie 
z  transportem do siedziby Zamawiającego,  uruchomieniem  aparatów, przeszkoleniem 
personelu, dostawą odczynników, ubezpieczeniem, wszelkimi  naprawami serwisowaniem, oraz 
odbiorem analizatorów po terminie realizacji umowy.  

3)  Zapłata za dzierŜawę aparatów następować będzie miesięcznie, z dołu w terminie do 30 dni od 
daty prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

4) Rozliczenie odczynników będzie następowało za dostarczoną partię towaru, przelewem w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 
na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

5) Wykonawca zapewnia stałość cen za dzierŜawę aparatów przez okres trwania umowy. 
6) Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę odczynników i pozostałego asortymentu objętego 

umową na okres 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy. 
7) Po okresie, o którym mowa w ust. 6, ceny odczynników i pozostałego asortymentu mogą ulec 

zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie 
większym niŜ wskaźnik inflacji za rok poprzedni. 

8) Waloryzacja cen moŜe być dokonana nie częściej niŜ jeden raz na dwanaście miesięcy. 
9) Wartość o której mowa w § 5 ust. 1 moŜe ulec zmianie wyłącznie  w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla 
Zamawiającego. 

10) Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT  ulegną zmianie, przy 
zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 

11) Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku 
wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego 
podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

12)  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty 
Wykonawcy ceny  wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 

13) Ceny i nazwy na fakturze oraz dokładne ilości będą odpowiadać cenom i nazwom i ilościom    
ujętym w załączniku nr 1 do umowy.  

14) Nie ujęcie w formularzu asortymentowo-cenowym jakiegokolwiek elementu lub wystarczającej 
ilości pozostałych odczynników i materiałów zuŜywalnych (nie dotyczy odczynników 
głównych, materiałów kontrolnych i kalibratorów) niezbędnych do wykonania wskazanej przez 
Zamawiającego ilości badań będzie skutkowało dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnej i 
brakującej ilości na koszt Wykonawcy w całym okresie trwania umowy. 

 
§ 6 

1) Dostawa odczynników następować będzie  sukcesywnie, wg  potrzeb Zamawiającego. 
2)  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  zamawiany asortyment wymieniony w pkt.1 

niniejszego paragrafu w terminie  do 5 dni  od daty otrzymania zamówienia telefonicznie 
potwierdzając faxem lub złoŜenia zamówienia faxem natomiast w trybie„CITO”  do 48 godzin 
od daty otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złoŜenia zamówienia 
faxem. 

3) W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w 
pkt. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zabezpieczenia wykonania 
badań u podwykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego oraz dostarczenia badań na koszt 
Wykonawcy.  

4) Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonej partii towaru nastąpi w Laboratorium 
Analitycznym – Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3. 
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5) W razie stwierdzenia wad aparatów, Zamawiający złoŜy Wykonawcy reklamację, który udzieli 
na nią odpowiedzi w terminie do 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja 
uwaŜana będzie za uwzględnioną zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego. 

6) W przypadku dostaw odczynników: 
a. czas reklamacji nie moŜe przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej 

rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 
godzin. 

b. wyrównanie udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora w trakcie 
trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. 

7) Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeŜeli takie zostaną stwierdzone przez 
Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin. 

8) Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe odmówić 
przyjęcia dostawy jeŜeli: 
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- opakowanie będzie naruszone; 
− dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia, 
− temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań odczynnika. 
 

§ 7 
1)  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary jak niŜej: 

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia aparatów w wysokości 2% 6 miesięcznej 
wartości dzierŜawy aparatów brutto, za kaŜdy dzień zwłoki. 

b) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 1% wartości brutto 
zamówionej partii towaru za kaŜdy dzień zwłoki. 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1. 

2) W przypadku zwłoki w realizacji umowy powyŜej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od 
umowy.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego, jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

4) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na 
podstawie noty obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.  

5) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe, niezaleŜnie od 
kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 8 

Po zakończeniu dzierŜawy, Zamawiający zwróci Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego aparaty w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zuŜycia wynikającym z 
prawidłowej eksploatacji.  

§9  
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego 
2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia sporów, będą one 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona 
kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 
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drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzaleŜnia 
odstąpienie od wniesienia pozwu. 

§ 10  
1) Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca 
nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 
Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie. 

2) Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności. 

3)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i będą dopuszczalne 
w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony 
dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy) 
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów 
- przedmiotowym/ produkt zamienny 
- sposobu konfekcjonowania 
- liczby opakowań 
- wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:   
   - wprowadzony zostanie do sprzedaŜy przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ 
      udoskonalony. 
   PowyŜsze zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie 
mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

4) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

        
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik: 
Formularz asortymentowo-cenowy 
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ZZP-2200-87/12 
Załącznik nr  3B 

UMOWA NR ............. – wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176 
posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ...................................... 
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-87/12 została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§1 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych, określonych tzw. Pakietem 
nr…………(dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 4, 7), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem 
umowy. 

2) Szczegółowy asortyment przedmiotu umowy, ilości i ceny określone są w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

3)  Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą 
z dnia 20 05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi 
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

4) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy w formie papierowej karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia. 

5) Minimalny okres waŜności odczynników niezbędnych do badań wynosi 9 miesięcy od daty 
dostawy do siedziby Zamawiającego.  

§2  
1) Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem będą odbywać się  w terminie 36 miesięcy 

od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy przed terminem 36 miesięcy. 
2)  Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie 

Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 
3) Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni od daty złoŜenia 

zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złoŜenia zamówienia faxem.   
4) Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złoŜenia telefonicznego 

zamówienia, potwierdzonego faxem. 
5) Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złoŜonym zamówieniem pod względem 

ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona. 
6) Wykonawca zobowiązuje się: 
a) uzupełnić braki ilościowe – jeŜeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w 

otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin, 
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b) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 72 godzin 
dostarczenia towaru nieobarczonego wadą. 

7) Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, 
ul. Zegadłowicza 3.  

8) Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe odmówić 
przyjęcia dostawy jeŜeli: 
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- opakowanie będzie naruszone; 
− dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia, 
− temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań odczynnika. 

9)  Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzaleŜnionych od 
rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie 
rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  
zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niŜ 1 
raz w miesiącu. 

11) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca uŜytkowania 
analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. 

12) W ramach umowy Wykonawca gwarantuje nieodpłatny przegląd techniczny 1 x w roku 
analizatora Coag Chrom 3003 przez autoryzowany serwis (dotyczy pakietu nr 7). 

 
§3  

1) Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu 
nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w 
wysokości : 
za Pakiet nr….wartość netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto 
słownie .............................................................. zł 

2) Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty 
związane z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, naleŜne podatki, 
koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują. 

3)  Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. 

4) Po okresie, o którym mowa w ust. 3, ceny mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  
procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niŜ wskaźnik inflacji za 
rok poprzedni. 

5) Waloryzacja cen moŜe być dokonana nie częściej niŜ jeden raz na dwanaście miesięcy. 
6) Wartość o której mowa w § 3 ust. 1 moŜe ulec zmianie wyłącznie  w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla 
Zamawiającego. 

7) Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT  ulegną zmianie, przy zachowaniu 
cen netto podanych w ofercie. 

8) Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku 
wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego 
podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

9)  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty 
Wykonawcy ceny  wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 
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§ 4 
1) NaleŜność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z 
przedmiotem zamówienia. 

2) Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionego oryginału faktury. 

3)  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4)  Ceny i nazwy na fakturze oraz dokładne ilości będą odpowiadać cenom, nazwom i ilościom 

ujętym w załączniku nr 1 do umowy.  
    

§ 5  
1) Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach 

określonych umową. 
2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 
pkt.1,  

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z  przyczyn, niezaleŜnych od 
Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 
pkt.1,  

- za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie  towaru za kaŜdy dzień zwłoki,  przez okres do 14 dni. Po tym 
terminie Zamawiający  moŜe odstąpić od  umowy. 

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1% 
wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za kaŜdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usuniecie wad, przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający  
moŜe odstąpić od  umowy. 

3) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na 
podstawie noty obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.  

4) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe, niezaleŜnie od 
kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 6 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych i Kodeksu cywilnego 

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia sporów, będą one 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona 
kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 
drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzaleŜnia 
odstąpienie od wniesienia pozwu. 

§ 7  
1) Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca 
nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 
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Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie. 

2) Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności. 

3)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i będą 
dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

4) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

      
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


