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Załącznik nr 2  

UMOWA - WZÓR 

 

Zawarta w dniu …….2022 r. w Ropczycach pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce,  

z siedzibą w Ropczycach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Regon: 690692118,  NIP:818-14-29-388.  

 

reprezentowanym przez: 

 

………………….         -              ………………. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a: 

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

reprezentowanym przez: 

……………………………..                    -               ……………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

§ 1 

 

1. Umowa zostaje zawarta w następstwie przeprowadzenia zapytania ofertowego Dz_2022_06 z dnia ….r. 

o zamówienie publiczne na: na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 

analizatora do badań gazometrycznych i RKZ 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem wartości znajduje się w formularzu 

ofertowym, którego kserokopia stanowi integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1 do 

umowy. 

3. Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment znajdował się w oryginalnych opakowaniach, 

fabrycznie zamkniętych i nienaruszonych, posiadający zabezpieczenia zastosowane przez producenta 

oraz znaki identyfikujące asortyment. 

4. Wykonawca ma obowiązek realizować sukcesywnie zamówienie, zgodnie z bieżącym 

zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do 

Laboratorium Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wyspiańskiego 14, 39 - 120 

Sędziszów Małopolski. 
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać odczynniki w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku dostaw pilnych termin ten wynosi 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę łącznie z zamówionym towarem we wspólnej 

przesyłce. 

9. Zamawiający dokona odbioru dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w swojej 

siedzibie. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w ramach zawartej umowy asortymentu ilościowego w 

pakiecie w zależności od potrzeb, z zachowaniem cen jednostkowych i wartości umowy. 
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§ 2 

 

1. Wartość umowy wg oferty wynosi……..…………………………………………. zł netto,  

(słownie:…………………………………..złotych), ………….zł brutto, (słownie:…………………. złotych). 

2. Ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań, rozładunku i innych czynności 

wykonawcy związanych z przygotowaniem dostawy oraz inne opłaty, podatki, zastosowane rabaty  

i upusty finansowe. 

§ 3 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24  miesięcy, tj. od dnia ………………r. do dnia ………… r. 

§ 4 

1. Należność za wykonane dostawy zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego w banku dokumentu 

„polecenie przelewu”. 

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca  wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego. 

 

§ 5  

1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy podlegającej rozwiązaniu, gdy 

odstąpi od umowy z własnej winy niezawinionej przez Zamawiającego lub, gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy z Wykonawcą z powodów wymienionych w § 6 ust. 1 a), b), c). 

b) w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy zamówionych towarów przez Zamawiającego, a 

nie dostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z winy Wykonawcy. Kara umowna 

naliczana będzie do momentu dostawy zamówienia lub podjęcia przez Zamawiającego decyzji o 

zakupie u innego Wykonawcy. Kara umowna nie może przekroczyć 5% kwoty brutto określonej w § 

2 ust.1 niniejszej umowy. 

c) w przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie w wysokości 1% wartości 

brutto dostawy objętej reklamacją za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 7 ust. 2 

umowy; 

d) w przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

e) naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz 

z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. 

dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia 

Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego 

wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

f) naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata  przez Wykonawcę kary umownej za zwłokę nie 

zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne:  

a) w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy podlegającej rozwiązaniu, 

gdy odstąpi od umowy z własnej winy (niezawinionej przez Wykonawcę). 
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3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego od Wykonawcy na 

podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, 

określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 6 

 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku 

zaistnienia jednego z wymienionych przypadków: 

a) w przypadku udowodnionego 3 - krotnego dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu umowy złej 

jakości lub ze  zwłoką,   

b) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny, 

c) Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niezgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, której 

to niezgodności Zamawiający nie mógł stwierdzić z otrzymanych dokumentów w ofercie, 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku ust. 1a),b),c), przez Zamawiającego poprzedzone zostanie 

upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491 i następne Kodeksu Cywilnego stosuje się).  

3. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie 

za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne określone 

w § 5 ust. 1 a obowiązują.  

§ 7 

 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego towaru na 

podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.  

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności między zamówieniem a ilością, bądź jakością dostarczonego 

towaru, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 3 dni od daty jego odbioru. Inne wykryte 

wady Zamawiający zgłosi niezwłocznie po ich wykryciu. 

3. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, o których mowa w ustępie poprzednim 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie załatwić reklamację, nie później niż jednak w terminie 7 dni 

od jej złożenia na piśmie przez Zamawiającego. W razie nie dokonania wymiany towaru na wolny od 

wad Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy za 30 – dniowym 

wypowiedzeniem. 

4. Wszelkie zwroty towarów reklamowanych oraz niezamówionych przez Zamawiającego będą 

dokonywane na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na 

wolny od wad w przypadku: 

• dostarczenia towaru złej jakości 

• dostarczenia towaru niezgodnego z umową / zamówieniem, 

• dostarczenia towaru w niewłaściwych (uszkodzonych i bez oznaczenia) opakowaniach.  

6. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę do 

momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotów umowy w terminie, lub odmówi ich dostawy, 

a Zamawiający będzie zmuszony do zakupu zamówionego towaru u innego Wykonawcy, Wykonawca 

związany niniejszą umową zobowiązuje się do zwrotu różnicy wynikającej z ceny umowy i ceny 

zakupionego towaru. Podstawą do zwrotu różnicy będzie faktura wystawiona przez innego Wykonawcę.  

Zamawiający zachowuje w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki (art. 

479 Kodeksu Cywilnego). Kary umowne będą miały zastosowanie. 
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§ 8 

 

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres obowiązywania umowy. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 

niniejszej umowy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie 

cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania 

odpowiednich przepisów prawa. 

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

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenie za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) 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. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 2 litera b, c, d  może nastąpić na 

pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie wzrostu kosztów wykonania 

zamówienia. 

4.  Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionych 

okoliczności, których nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy tj.: 

a) dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany danych identyfikujących     

Wykonawcę i Zamawiającego. 

b) zmiany numerów katalogowych/znaków, zmiany objętości, wielkości opakowania, nazwy oferowanego 

przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przez producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji 

i wprowadzenia nowych produktów pod warunkiem, że parametry nowego towaru spełniają wymagania 

opisu przedmiotu zamówienia oraz po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zmianę. W 

każdym z przypadków nie może ulec zmianie w górę cena jednostkowa brutto. 

c) czasowego wstrzymania produkcji lub zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem 

umowy oraz  zaistnienia niezależnych od Wykonawcy skutków wypadków losowych. W zaistniałej 

sytuacji  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego 

przedmiotem umowy posiadającego właściwości na poziomie nie gorszym niż asortyment będący 

przedmiotem umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w załączniku do umowy.  

d) zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentu, będącego przedmiotem umowy i 

wyszczególnionego w Załączniku nr 1 pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy, o której 

mowa w § 2 ust. 1.  

e) w przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku 

niewyczerpania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 w pierwotnym terminie,  jednak nie dłużej niż o 
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6 miesięcy.  Zmiana może być dokonana na wniosek zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy złożony 

przed upływem terminu obowiązywania pierwotnej umowy. 

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

§ 11 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu aparat ……………………… i oddaje go 

Zamawiającemu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Przedmiotem dzierżawy jest …      …………………... o numerach zgodnych z protokołem przekazania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w/w aparatu w nieprzekraczalnym 

terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przez strony, do siedziby Zamawiającego: Laboratorium 

Szpitala Powiatowego, ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania aparatu w uzgodnionym miejscu w terminie 2 dni, 

licząc od dnia dostawy, a także do bezpłatnego przeszkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu 

dzierżawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy wymieniony w ust. 2 sprawny, z gwarancją udzieloną 

na okres 24 miesięcy, liczony od następnego dnia po dniu zainstalowania go u Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć bezpłatnie usługi serwisowe (w szczególności: naprawy, 

konserwację, przegląd przynajmniej 1 raz w roku) wraz z wymianą uszkodzonych elementów 

analizatora przez cały czas trwania dzierżawy. 

7. W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad, usterek w przedmiocie dzierżawy Zamawiający 

zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich 

bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia w terminie 2 dni roboczych. 

8. Czas reakcji na usunięcie uszkodzenia nie dłuższy niż 24 godz. 

9. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni – aparat zastępczy na czas naprawy 

10.  Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – 3. 

11.  Zamawiający pokrywa wszelkie koszty materiałów zużywalnych wchodzących w skład części 

zamiennych aparatury po okresie objętym gwarancją. 

12.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z aparatami instrukcję obsługi, w języku polskim, w 

formie papierowej.  

13.  Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

§ 12 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem 

i wymogami prawidłowej eksploatacji. 

2. Zamawiający nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie dzierżawy jakichkolwiek praw na 

rzecz osób trzecich, ani do przelewania swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 

§ 13 

 

1. Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawy aparatu na kwotę: …………………………….… zł 

brutto ( słownie: ………………………………..) w okresie 24 miesięcy . 

Miesięczna wartość czynszu dzierżawnego wynosi: ………………zł brutto (słownie:  ……………..) 

2. Powyższe kwoty płatne będą przelewem na konto Zamawiającego w terminie 60 dni na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

3. Wysokość czynszu jest niezmienna przez okres trwania umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku 

VAT na zasadach określonych w § 8 ust. 2 lit.a. 
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§ 14 

 

1. Po zakończeniu umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie 

pogorszonym w terminie 7 dni lub zawrzeć umowę innego rodzaju umożliwiającą dalsze korzystanie z 

aparatury. Zwrot zostanie potwierdzony przez Wykonawcę w Protokole Odbioru.  

2. Zamawiający odpowiada wobec Wykonawcy za utratę lub uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z 

jego winy.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji. 

§ 15 

 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków 

opisanych w umowie. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych 

negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. 

4. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

(zgodnie z treścią oferty).  

§ 17 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

Wykonawca          Zamawiający 

 

………………..…..        ……………………………. 

 

 

 


