
 UMOWA 
 
zawarta w Mikołowie w dniu ................r pomiędzy  
 
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 2,  43-190 Mikołów  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000335411, NIP 6351802538, REGON: 241294970 
którą reprezentuje: 
.............................................................................................. 
zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym 
a 
.................................................................................................. 
zwaną w dalszej części umowy  Dostawcą 
 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy w drodze 
przetargu nieograniczonego w ramach zamówień publicznych.  
     
 
         

§ 1 
1. Dostawca zobowiązuje się  zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  oraz 

ofertą do wydzierżawienia analizatorów parametrów krytycznych (główny i zastępczy) 
zgodnie z załącznikiem nr 1a oraz dostaw  odczynników  i materiałów eksploatacyjnych do 
analizatora. Ilość, rodzaj oraz cena odczynników i materiałów eksploatacyjnych wymienione 
są w załączniku nr 2a. Załącznik nr 1a oraz załącznik nr 2a stanowią załączniki do niniejszej 
umowy. 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać odczynniki i materiały eksploatacyjne sukcesywnie w 
postaci dostaw częściowych. 

3. Dostawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 
wynikającymi z treści umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferty 
Dostawcy, stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,  
w szczególności odbierania przedmiotu umowy i zapłaty należnego czynszu oraz 
wynagrodzenia 

 
§ 2 

Strony ustalają, iż dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych oraz sukcesywne 
dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych  będą realizowane przez okres 36 
miesięcy tj. od dnia ......................r do dnia ...........................r 

 
§ 3 

1. Dostawca  jako właściciel analizatora parametrów krytycznych (głównego) typu 
................................ o numerze fabrycznym ................................................... oraz analizatora 
parametrów krytycznych (zastępczego) typu…… o numerze fabrycznym…………………… 
wraz z kompletnym wyposażeniem (w tym pakiet startowy dla każdego z analizatorów), 
oddaje Zamawiającemu w/w urządzenia do używania i pobierania pożytków. 

2. Dostawa analizatorów, o których mowa w ust. 1 (zwanych dalej łącznie oraz oddzielnie 
„analizatorem”)  nastąpi nie później niż w terminie do 5 dni roboczych, liczone od daty 
początkowej określonej w § 2 umowy. Dostawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem 
e-mailem na adres ……………………………. 



3. Dostawa analizatorów do Laboratorium Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. 
Waryńskiego 2 odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy, środkami transportu Dostawcy lub 
wyspecjalizowanego przewoźnika. Dostawca ponosi koszty transportu, rozładunku, 
wniesienia i ubezpieczenia analizatorów do miejsca jego odbioru. Dostawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie działania wybranego przewoźnika jak za własne działania lub 
zaniechania, niezależnie od zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez takiego 
przewoźnika. 

4. Dostawca oświadcza, iż zaoferowane analizatory spełniają wymogi przewidziane w ustawie z 
dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.157t.j.) oraz aktach 
wykonawczych, posiadają wszelkie wymagane prawem dokumenty i dopuszczenia, 
wprowadzone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniają wymagania zasadnicze, 
posiadają oznaczenie CE, Deklarację Zgodności i/lub Certyfikat Zgodności wystawiony 
przez jednostkę notyfikowaną. 

5. Dostawa analizatorów obejmuje: montaż, uruchomienie, podłączenie analizatora głównego 
do systemu informatycznego INFO MEDICA -dwukierunkowa komunikacja oraz 
jednorazowe  szkolenie wstępne personelu laboratorium w zakresie obsługi analizatorów, na 
koszt Dostawcy 

6. Odbiór kompletnych analizatorów nastąpi w miejscu przeznaczenia, przez osoby 
upoważnione do odbioru i będzie potwierdzony protokołem odbioru. Protokół odbioru 
podpisany zostanie po zainstalowaniu, uruchomieniu kompletnych analizatorów, sprawdzeniu 
poprawności działania, przeprowadzeniu wstępnego szkolenia personelu laboratorium w 
zakresie obsługi, oraz przekazaniu wymaganych dokumentów tj. po jednym egzemplarzu 
instrukcji obsługi analizatora w języku polskim, paszportów analizatorów oraz Deklaracji 
Zgodności i/lub Certyfikatu Zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą 

7. Dostawca na swój koszt przeprowadzi szkolenie dla personelu medycznego (pracownicy 
laboratorium i/lub pielęgniarki) z prawidłowego pobierania materiału do badań, 
najczęstszych błędów przedlaboratoryjnych oraz interpretacji kontroli jakości – dwukotnie 
podczas trwania umowy wraz z wystawieniem certyfikatu 

8. Dostawca na swój koszt przeprowadzi jednorazowe szkolenie dla lekarzy po instalacji 
analizatora w celu zapoznania z możliwościami wykorzystania informacji diagnostycznej 
zawartej w uzyskanych wynikach badań oraz w razie konieczności szkolenie przypominające 
podczas trwania umowy 

9. Dostawca zapewnia program kontroli jakości Standlab dla parametrów krytycznych na czas 
trwania umowy dla jednego analizatora 

 
§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do używania analizatorów zgodnie z zasadami eksploatacji 
tego typu urządzeń, w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu 

 
§ 5 

1. Miesięczny czynsz dzierżawny (brutto) za analizatory parametrów krytycznych wynosi  
.......... zł (słownie:...............................................) i będzie płacony w okresach miesięcznych, 
po zakończeniu każdego miesiąca w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, w terminie 
30 dni od daty wystawienia na zasadach określonych w  § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Czynsz dzierżawny w całym okresie obowiązywania umowy wynosi ................. zł (słownie 
.............................................................. 
  

§ 6 
1. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić analizatory Dostawcy po zakończeniu umowy, w 

stanie nie pogorszonym ponad normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej 
eksploatacji . Zwrot nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego 

2. Zamawiający zobowiązany jest do ponoszenia kosztów eksploatacji analizatorów tj. 
odczynników i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2a 



3. Dostawca w czasie trwania umowy zapewni nieodpłatny autoryzowany serwis analizatorów, 
za wyjątkiem  uszkodzeń wynikłych wyłącznie z działań niezgodnych z instrukcją 
użytkowania i przeprowadzonym szkoleniem w zakresie eksploatacji analizatora. W takim 
przypadku koszty naprawy pokrywa Zamawiający 

4. Dostawca na swój koszt zapewni w ramach nieodpłatnego serwisu wszystkie naprawy i 
niezbędne do napraw części zamienne  

5. Dostawca na swój koszt zapewni w ramach nieodpłatnego serwisu 1 raz w roku przegląd 
diagnostyczno - konserwacyjny wraz z wydaniem certyfikatu poprawności działania i 
wpisem do paszportu technicznego analizatora 

6. Dostawca zapewni możliwość przyjęcia zgłoszenia awarii przez 7 dni w tygodniu na nr 
telefonu………………………. i/lub adres e-mailowy……………………………………….. 

7. Dostawca zapewnia czas przybycia serwisu, podjęcie działań i usunięcie usterki/awarii w 
ciągu 48 godzin od  zgłoszenia awarii, niezależnie od dnia tygodnia 

8. W przypadku powtarzających się trzech kolejnych awarii w ciągu kwartału kalendarzowego, 
powodujących brak możliwości zachowania ciągłości badań (czas przestoju powyżej 72 
godzin), Dostawca wymieni nieodpłatnie analizator na własny koszt w terminie do 5 dni od 
daty ostatniej awarii i pokryje koszty odczynników i innych materiałów potrzebnych do 
uruchomienia i skonfigurowania nowego analizatora. 

9. Dostawca wskazuje następujące osoby do stałych kontaktów z Zamawiającym, w zakresie: 
 obsługi handlowej – Pan/Pani ……………….…………………………………..……..…. 

tel……………………………….....e-mail ………………………………………………... 
 obsługi serwisowej– Pan/Pani ……………………………………………………....……. 

tel……………………………….....e-mail ………………………………………………... 
 wsparcia merytorycznego – Pan/Pani …………………………………………………...… 

tel………………………………......e-mail ………………………………………...……... 
 

§ 7 
1. Zamawiający nie może bez zgody Dostawcy oddać w podnajem, lub nieodpłatne 

użytkowanie analizatorów osobie trzeciej  
2. Ubezpieczenie analizatora od wszelkich ryzyk obciąża Zamawiającego 

 
§ 8 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonania 
oznaczeń parametrów krytycznych za pomocą analizatora określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2a. 

2. Zamawiający będzie składał zamówienia faxem na nr .............................lub e-mailem na 
adres ………………………………. 

3. Dostawa będzie odbywać się do Laboratorium Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. 
Waryńskiego 2 na koszt i ryzyko Dostawcy, w terminie nie później niż do 5 dni roboczych od 
daty złożenia zamówienia 

4. Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby medyczne,  które spełniają wymogi 
przewidziane w ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.157t.j.) 
oraz aktach wykonawczych, posiadają wszelkie wymagane prawem dokumenty i 
dopuszczenia, wprowadzone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniają 
wymagania zasadnicze, posiadają oznaczenie CE, instrukcje, etykiety w języku polskim lub 
wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawanych kodów 

5. Dostawca zobowiązuje się dostarczać odczynniki i materiały eksploatacyjne  posiadające 
termin ważności nie krótszy niż możliwość ich wykorzystania przez Zamawiającego (na 
podstawie danych z załącznika nr 2a. 

6. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Dostawcy może odmówić 
przyjęcia dostawy jeżeli: 

 otrzymany asortyment nie będzie oryginalnie zapakowany 
 opakowanie będzie naruszone/uszkodzone 



§ 9 
1. Strony ustalają wstępnie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, będące sumą 

miesięcznych czynszów dzierżawnych i wynagrodzeń za dostawy częściowe, na kwotę  
brutto: .................... zł słownie, brutto: .............................................................. 

2. Wartość odczynników i materiałów eksploatacyjnych składająca się na wartość, o której 
mowa o w ust. 1 wynosi........................................ zł brutto 

3. Ostateczna wartość dostaw określona zostanie w oparciu o potwierdzone  przez Kierownika 
Laboratorium dowody faktycznie dostarczonych odczynników i materiałów eksploatacyjnych  
uwzględniające ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2a  

4. W przypadku zaniżenia wyceny przez przyjęcie do obliczeń zbyt małej ilości odczynników i 
materiałów eksploatacyjnych bądź pominięcia któregoś ze składników oferty, Dostawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczania niedoszacowanego towaru. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu  i 
ilości dostaw częściowych 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całej ilości oferowanych w 
przetargu odczynników i materiałów eksploatacyjnych objętych umową, w przypadku 
zmniejszonego zapotrzebowania, czego nie można było przewidzieć na dzień podpisania 
umowy. Z tego faktu Dostawca nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec 
Zamawiającego. 

7. W przypadku wyczerpania w 90% wartości umowy brutto, o której mowa w ust. 2 
Zamawiający może w każdym terminie przed końcem obowiązywania niniejszej umowy, 
rozszerzyć dostawy ponad wartość umowy brutto, o której mowa w ust. 2 na warunkach i w 
cenach określonych w niniejszej umowie, przy czym o nie więcej niż 10% wartości umowy 
brutto, o której mowa w ust. 2. Zmiana umowy następuje na podstawie aneksu. 

8. W przypadku zakończenia produkcji, wycofania oferowanego produktu z rynku bądź 
chwilowego braku na rynku produktu będącego przedmiotem zmówienia, Dostawca 
zobowiązany jest do zastąpienia go odpowiednikiem po wcześniejszym poinformowaniu  
Zamawiającego, w cenie jednostkowej nie wyższej od ceny zaoferowanej w przetargu na 
produkt będący przedmiotem przetargu (co do którego zakończono produkcję, który został 
wycofany z rynku lub którego brakuje na rynku) . W takim przypadku należy wprowadzić 
zmianę aneksem,  zmiana taka nie może spowodować zwiększenia wartości umowy. 

9. W przypadku zmian w rodzaju i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych i wynikających z 
tego faktu zmian zapotrzebowania na produkty w określonych pozycjach, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego i wartościowego między poszczególnymi 
pozycjami w ramach umowy, do wartości nie większej  niż całkowita wartość umowy, o 
której mowa ust. 2.  

       
§ 10 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w 
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

(PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach 
kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Dostawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 



zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 
Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 
1 pkt 2 lub 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Dostawcy, 
w odniesieniu do której bezpośrednio nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Dostawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w 
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub lub 
zmian zasad gromadzenia lub wysokości wpłat do PPK 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanemu wzrostowi kosztu Dostawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących pracę bezpośrednio przy 
wykonaniu niniejszej umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 
Dostawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 
świadczących Umowę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanej zmianie kosztu Dostawcy ponoszonego w 
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę bezpośrednio przy 
wykonaniu niniejszej umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Dostawcy będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących Umowę, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron – w terminie 1 miesiąca od 
wprowadzenia tejże zmiany -może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
w szczególności szczegółowe wykazanie i wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Dostawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem 
występuje Dostawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 
szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Umowę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 4 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Dostawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Dostawcy do przedstawienia w 



wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, 
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Dostawcy powinno ulec 
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się 
odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy. 

 
§ 11 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy 
braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego 
przedmiotu umowy z opisem zawartym w załączniku nr 2a lub innych wad Zamawiający 
zgłosi to Dostawcy, który nie później niż w terminie do 5 dni roboczych uzupełni braki 
ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności 
przedmiotu umowy z opisem zawartym w załączniku nr 2a, lub innych wad, do dnia 
usunięcia tych uchybień Zamawiający będzie uważał zamówienie częściowe za 
niezrealizowane. 

3. W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy 
na nieposiadający wad, Dostawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko 

4. Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń 
zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia 
przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi reklamację Dostawcy. Dostawca rozpatrzy ją w 
terminie do 7 dni roboczych od dnia przesłania pisma reklamacyjnego za pomocą e-maila na 
adres ……………..... . W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni 
reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o 
powodach nie uznania reklamacji. 

5. W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nieposiadający 
wad, Dostawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko  

 
§ 12 

1. Zapłata za dostawę nastąpi po dostawie częściowej w oparciu o prawidłowo wystawioną 
fakturę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury  

2. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu z konta Zamawiającego na konto Dostawcy  w 
...................................………..... nr …………………………………………………………. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Dostawcy może naliczyć Zamawiającemu 
odsetki w wysokości odsetek ustawowych 

 
§ 13 

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
umowy Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych, o których mowa w § 13 
ust. 2. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną, 
o której mowa w § 13 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych. 

2. Zamawiający może obciążyć Dostawcę następującymi karami umownymi: 
a) w wysokości 0,5% wartości umownej brutto towarów nie dostarczonych w terminie za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych w stosunku do 



terminu, o którym mowa w § 8 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji 
dostaw częściowych w stosunku do wskazanego wyżej terminu, 

b) w wysokości 0,5% wartości umownej brutto towarów, na które została złożona 
reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, w stosunku do terminu, 
o którym mowa w § 11 ust. 1 lub ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do wskazanego wyżej terminu 

c) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy  
w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca,  

d) w wysokości 1% łącznego czynszu dzierżawnego w całym okresie obowiązywania 
umowy, określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji 
zobowiązań, w stosunku do terminów, o których mowa w § 6 ust. 7 oraz ust. 8 
                             

§ 14 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Dostawcę 

w całości lub części, a w szczególności: 
a) opóźnień w trzech kolejnych dostawach, po terminie o którym mowa w § 8 ust. 3  lub 

opóźnienia w jednej dostawie na okres przekraczający 10 dni roboczych, 
b) dostarczenia analizatora i odczynników, niezgodnych z niniejszą umową lub przepisami 

prawa lub które mogą nie doprowadzić do uzyskania prawidłowych wyników kontroli 
jakości wykonywanych badań, przy przestrzeganiu przez Zamawiającego, wymaganych 
przez Dostawcę procedur - przez okres trzech miesięcy, a wynikających z winy Dostawcy 

c) uzyskiwania nieprawidłowych wyników kontroli jakości wykonywanych badań, przez 
okres jednego miesiąca w trakcie realizacji umowy, a wynikających  z winy Dostawcy 

Zmawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z 
równoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 lit. c) niniejszej 
umowy. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w terminie 14 
dni od powzięcia przez Zamawiającego  informacji o niewykonaniu lub nienależytym 
wykonaniu umowy, o którym mowa w niniejszym postanowieniu.  

2. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie odczynników i 
materiałów eksploatacyjnych skutkuje rozwiązaniem w tym samym terminie umowy w 
zakresie dzierżawy analizatora 

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 
bądź w każdym  terminie na drodze porozumienia stron  

 
    § 15 

1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, których 
administratorem jest Zamawiający, jak również do realizacji wszystkich obowiązków 
przewidzianych przez przepisy 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2018, poz. 1000).  

2. Szczegółowy zakres obowiązków stron i sposób ich realizacji zostanie ujęty w odrębnej 
umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

 
§ 16 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami normy ISO 9001:2015 Dostawca raz w roku poddany 
zostanie ocenie wg następujących kryteriów:  jakość dostawy, termin dostawy, cena wyrobów, forma 
płatności, wielkość dostawy, image dostawcy 
 



§ 17 
Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności  wynikających z 
niniejszej umowy na osobę trzecią, ani rozporządzić tą wierzytelnością w jakiejkolwiek formie 
przewidzianej prawej, w szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia 
zobowiązań Dostawcy. 
 

§ 18 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności 
 

§ 19 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności dotyczące 
umów dostawy i sprzedaży 
 

§ 20 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. W przeciwnym wypadku spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
        

§ 21 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron 
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