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WZÓR - UMOWA – 09/ZO/ZPU/2017 

dzierżawa immunochemicznego analizatora parametrów krytycznych wraz z aparatem back-up  
i sukcesywnymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. 

zawarta dnia ……………………… w  Zabrzu 
pomiędzy: 
Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 39 942 
450  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857 
reprezentowanym przez: 
 
…............................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Zamawiającym 

 
oraz: 
……………………………………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego/Centralnej  Ewidencji Działalności Gospodarczej z siedzibą przy 
ul.…………………………………., posiadającym NIP:………………. 
i REGON: ……………….. 
reprezentowanym przez: 

 
…...............................................................................................................................................................

. 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
Zamawiający udziela zamówienia na dzierżawę immunochemicznego analizatora parametrów 
krytycznych wraz z aparatem back-up i sukcesywnymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 
szczegółowo opisany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

 

 
WARTOŚĆ UMOWY 

§ 2 
Tytułem ceny za dzierżawę sprzętu  wraz z dostawą odczynników  Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kwotę ……….. zł brutto (słownie: …………………………00/100), kwotę …………….. zł netto wraz  
z …………% podatkiem od towarów i usług w kwocie …………….. złotych, w tym wartość czynszu 
dzierżawnego w kwocie …………. brutto. 
 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
§ 3 

 
1. Umowa zostanie zawarta na czas określony i będzie obowiązywać przez okres 4 miesięcy licząc 

od daty podpisania umowy.  
2. W razie niewykonania umowy w terminie lub jej nienależytego wykonania Zamawiający uprawniony 

będzie do odstąpienia od umowy bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do 
wykonania umowy. 

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, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 

 
WARUNKI  REALIZACJI UMOWY 

§ 4 
 
1. Dostawa dzierżawionego immunochemicznego analizatora parametrów krytycznych nastąpi max 

do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do 
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego przy ul. Zamkowej 4, 41-803 Zabrze. Wykonawca 
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zobowiązany jest zamontować/zainstalować dostarczone urządzenia w miejscu wskazanych przez 
Zamawiającego. 

2. Dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora będzie następowała sukcesywnie przez cały 
okres obowiązywania umowy (4 miesiące od daty podpisania umowy) w drodze zamówień 
składanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, 
transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki Szpitalnej przy ul. Zamkowej 4, 41-803 
Zabrze. 

3. Dostawę należy koordynować we współpracy z Działem Techniczno - Gospodarczym – Panią 
Brygidą Mnich tel. 32 277 61 23. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dokumenty 
dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP oraz karty gwarancyjne (lub zbiorczą kartę 
gwarancyjną) zawierające warunki gwarancji. 

5. Wydanie i uruchomienie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – 
odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.  

6. Niewykonanie zamówienia jednostkowego dostawy odczynników nastąpić może wyłącznie w 
przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej. 

 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez 
Zamawiającego. Rozliczenia między stronami odbywać się będą w okresach miesięcznych. 

2. Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze 

ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury 
VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania. 
 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
§ 6 

1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy  
i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania wszelkich rodzajów  danych osobowych, 
jakie zostaną przekazane Wykonawcy przy wykonywaniu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzał będzie  
z zachowaniem zasad i środków bezpieczeństwa wynikających z odpowiednich przepisów prawa, 
a po zakończeniu wykonywania umowy usunie wszelkie otrzymane od Zamawiającego dane 
osobowe.  

KARY UMOWNE 
§ 7 

 
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w razie: 

a) opóźnienia w  dostawie urządzenia lub jednostkowej dostawie odczynników – 3%  kwoty 

wskazanej w § 2 brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność – 20% kwoty wskazanej w § 2 brutto, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
3. Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych do umowy 

nie mają zastosowania jej postanowienia. 
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
7. Integralną część umowy stanowi – oferta Wykonawcy. 

 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 
 

 


