ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY
Umowa zawarta w dniu..................................w Szczecinie pomiędzy:
...............................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………............................................................. a
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie
przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod numerem
0000018427, posiadającym REGON 000288900 oraz NIP 955-19-08-958, zwanym w dalszej części
umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..
W związku z wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej złożonej w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym przez SPSK nr 2 PUM w Szczecinie w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego …………………… (ZP/220/34/15) strony zawierają umowę
następującej treści:

Dotyczy zadania nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,20
PRZEDMIOT UMOWY

1.

2.
3.

§1
Sprzedawca, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej integralną część
niniejszej
umowy,
zobowiązuje się sprzedać
Kupującemu
odczynniki
diagnostyczne/parafinę/kontrole/bakterie*, zwane w dalszej części umowy
„odczynnikami” spełniające wymagania określone w Formularzu cen
jednostkowych oraz w Rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia „
Szczegółowy opis odczynników, o którym mowa w ust. 1, ilości oraz ceny jednostkowe
zawiera formularz cen jednostkowych dla zadania nr …….
Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 2 ma charakter samodzielnego,
odrębnego zobowiązania stron.
§2

1. Sprzedawca oświadcza, że :
a) w zadaniu nr 5, 7 , 14 odczynniki chemiczne spełniają wymagania ustawy z dnia
25.02.2011 r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U z 2015,
poz.1203).
b) w zadaniach nr 1,3,4, 6, 8,9,10 (za wyjątkiem poz. 7, 9, 11,13) , zad. nr 13 wyroby
medyczne zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) oraz są wprowadzone do
obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) w zadaniu nr 15 odczynniki są przeznaczone do badań in vitro.
d) w zadaniu nr 20 zostały zaoferowane kultury mikrobiologiczne.
2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczać odczynniki posiadające okres przydatności
do użycia wynoszący nie mniej niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia do
Apteki Kupującego.
3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przy pierwszej dostawie dostarczyć aktualne
karty charakterystyki odczynników w formie papierowej lub na płycie CD.
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4. Wyroby powinny posiadać wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety w
języku polskim.

DOSTAWA TOWARU

§3
1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione odczynniki na własny koszt i ryzyko
do Apteki Kupującego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp.72 w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430.
2. Sprzedawca dostarczać będzie odczynniki do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie
bieżących zamówień określających ilość odczynników przekazywanych faxem lub emailem przez Aptekę. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić faxem lub
e-mailem dzień otrzymania zamówienia.
3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione odczynniki w terminie …….. dni
(max. 7) roboczych od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczy się
od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przekazania zmówienia. Dostawy
odczynników o ciężarze przekraczającym 5 kg Sprzedawca zobowiązany będzie
dostarczyć do miejsca w magazynie Apteki Szpitalnej wskazanego przez pracownika
Apteki.
4. Odczynniki powinny posiadać wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety w języku
polskim. W przypadku braku opakowań oznakowanych w języku polskim Kupujący
dopuszcza możliwość oznakowań w języku angielskim.
5. W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3
ust 3 umowy, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać
zastępczego zakupu odczynników i obciążyć Sprzedawcę kwotą odpowiadającą
wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar
umownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.
6. Sprzedawca zobowiązany jest realizować umowę również w sytuacjach nadzwyczajnych
a w szczególności w przypadku pożaru, awarii technicznych, zagrożenia o charakterze
terrorystycznym, stanu klęski żywiołowej, stanu wojny itp.
WARTOŚĆ UMOWY

§4
1.. Wartość umowy stanowiąca łączną cenę odczynników w ilości określonej w
formularzu oferty Sprzedawcy w zadaniu nr ….. wynosi .....................PLN netto
(słownie złotych:............ 00/100)
tj. .....................PLN brutto (słownie
złotych:............ 00/100), przy czym:
a) wartość zadania nr 1 wynosi ……………..
b) wartość zadania nr 2 wynosi ……………..
c) wartość zadania nr 3 wynosi ……………..
2.
Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
umowy a w szczególności koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby
Kupującego.
3.
Wartość umowy określona w ust. 1 ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn
ilości odczynnika zakupionego w trybie § 3 ust. 3 umowy (zakup zastępczy) oraz ceny
jednostkowej wynikającej z formularza oferty.
4.
Ceny jednostkowe odczynników nie podlegają zmianie w przypadku zamówienia
mniejszej ilości.
5. Ostateczna wartość umowy stanowić będzie iloczyn ilości odczynników zamówionych i
dostarczonych Kupującemu i ich cen jednostkowych.
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6. Ilości odczynników podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny
i Kupujący ma prawo zamówić mniejszą ilość odczynników, z tym że nie mniej
niż 60 % wartości podanej w formularzu cen jednostkowych. Ceny jednostkowe
odczynników nie podlegają zmianie w przypadku zamówienia mniejszej ilości
odczynników.
WARUNKI ZMIANY CEN ODCZYNNIKÓW

§5
1. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku towarów i usług,
Sprzedawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem
stawki podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury,
przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto
2. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy. Sprzedawca
zobowiązany jest poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT
(zwolnieniu z VAT).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wartość brutto umowy określona w § 4 ust. 1
ulegnie zmianie z uwzględnieniem zakresu umowy pozostałej do zrealizowania oraz
stawki podatku VAT (zwiększenie, zmniejszenie).
Zmiana wysokości cen jednostkowych w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 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.
4. W przypadku gdy w trakcie umowy nastąpi zmiana :
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te
zmiany może wystąpić z wnioskiem
o przeprowadzenie negocjacji dotyczących
wysokości poszczególnych cen jednostkowych określonych w Formularzu/ach cen
jednostkowych.
Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie
przepisów będących przyczyną waloryzacji.
5. W przypadku wniosku Sprzedawcy o podwyższenie cen jednostkowych w związku ze
zmianą przepisów o których mowa w ust. 4 Sprzedawca zobowiązany jest wykazać o ile
wzrosły koszty osobowe ponoszone przez Sprzedawcę, przedstawiając szczegółową
kalkulację porównawczą kosztów osobowych.
6. Zmiany cen jednostkowych nie dotyczą podwyższenia przez Sprzedawcę wynagrodzeń
pracownikom otrzymującym wyższe wynagrodzenie za pracę od minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
7. Strona występująca z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 zobowiązana jest uwodnić, że
zmiany przepisów, na które się powołuje mają wpływ na wysokość cen jednostkowych i
uzasadniają zmianę wysokości ceny w proponowanej wysokości.
REKLAMACJE

§6
1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych dostarczonych odczynników Apteka
Kupującego przesyła Sprzedawcy faxem bądź e-mailem reklamację dotycząca wad
odczynnika.
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2. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze oraz w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną do wymiany odczynników
na wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma faksu/e-maila zawierającego informację o
sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 trzeciego dnia od złożenia reklamacji,
uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.
4. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w
tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy. Dnia złożenia reklamacji oraz dnia uznania
reklamacji nie wlicza się do terminu uznania reklamacji oraz terminu wymiany
odczynników na wolne od wad określonych w ust 2.
5. Przez wady wyrobów rozumie się:
a) wady fizyczne w rozumieniu art. 556¹ § 1 kc,
b) brak oznakowania,
c) brak instrukcji i etykiet,
d) niewłaściwe opakowanie jednostkowe,
6. Sprzedawca zobowiązany jest odebrać wadliwy odczynnik na swój koszt i ryzyko z
siedziby Kupującego oraz w zamian dostarczyć towar wolny od wad w ciągu 6 dni
roboczych od daty uznania reklamacji za uzasadnioną.
7. Na uzasadniony wniosek Sprzedawcy złożony faxem/e-mailem Kierownik Apteki
Kupującego może wyrazić zgodę na dostarczenie przez Kupującego zareklamowanego
odczynnika do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę na koszt i ryzyko Sprzedawcy .
8. W przypadku nie dostarczenia odczynnika wolnego od wad w terminie określonym w ust.2
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej niezrealizowanej części
umowy w zakresie asortymentu, którego dotyczyła reklamacja.
9. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej stronie otrzymanie
faxu/e-maila. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód
transmisji danych oznacza, że strona otrzymała korespondencję w momencie jej
przekazania przez druga stronę , niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej
otrzymania.
ZAPŁATA NALEŻNOŚCI

§7
1. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy
Sprzedawcy, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.
2.
Kupujący wymaga wystawienia faktury za dostarczone odczynniki zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi wystawiania faktur. W przypadku
wystawienia faktury niezgodnie z przepisami termin zapłaty liczy się od otrzymania
przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności wyłącznie za odczynniki dostarczone
do Apteki Szpitalnej Kupującego. Przekazanie wyrobów innej jednostce organizacyjnej
Kupującego aniżeli Apteka, a w szczególności dostarczenie odczynników bezpośrednio
użytkownikowi następuje na ryzyko Sprzedawcy i Sprzedawca nie ma prawa domagać
się zapłaty za te odczynniki.
§8
1. Bez zgody Kupującego Sprzedający nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności
Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności
ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani
faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W
szczególności Sprzedający bez pisemnej zgody Kupującego nie ma prawa zawierać umów
poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc
przekazu świadczenia Kupującego należnego na podstawie niniejszej umowy.
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2.

Zgoda Kupującego winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

DANE KONTAKTOWE

§9
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów
ze strony Sprzedawcy będzie:
................................................................... tel. ………………….. fax. ................................
e-mail …………………………………
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów
ze strony Kupującego będzie: Kierownik Apteki tel. (091) 466-11-88, fax. (0-91) 466-1194, e-mail: apteka@spsk2-szczecin.pl
3. W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie
informacje o zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do
kontaktów nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy.
NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1.
a/

b/

2.

§ 10
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę,
Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii odczynników lub
opóźnienia w dostarczeniu odczynnika wolnego od wad w wysokości 0,5 % za każdy
dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii
odczynników, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia
w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie
Sprzedawcy bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 13
umowy) – w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1, umowy
bądź wartości zadania.
Kupujący zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdyby wielkość poniesionej szkody przewyższała wysokość zastrzeżonych kar
umownych.

ZMIANY UMOWY

1.

2.
3.
a)
b)
c)
4.
5.

§ 11
W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu odczynnika
stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku odczynnika z innych przyczyn, nie
zawinionych przez Sprzedającego, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o
wszystkich odpowiednikach brakującego odczynnika występującego w obrocie oraz
zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika brakującego
odczynnika po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.
Odpowiednik brakującego odczynnika musi posiadać takie same parametry oraz co
najmniej taką samą jakość co odczynnik, o którym mowa w § 1 ust. 2.
Sprzedawca zobowiązany jest przesłać do Apteki Kupującego:
pismo, o którym mowa w ust. 1,
nieodpłatnie oferowany odczynnik zamienny w ilości najmniejszego opakowania
handlowego będącego w obrocie.
dokumenty dopuszczające oferowany odczynnik do obrotu.
Po przetestowaniu odczynnika Kupujący powiadomi Sprzedającego faksem lub pocztą
elektroniczną o decyzji w sprawie dostarczania zamiennego odczynnika.
W przypadku pozytywnej decyzji Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest przesłać
Kupującemu aneks do umowy. Sprzedawca ma prawo realizować dostawy odczynnika

5

zamiennego dopiero po podpisaniu aneksu do umowy. Kupujący zapłaci za dostarczony
odczynnik zamienny dopiero po podpisaniu aneksu.
6. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany odczynnika na inny podejmuje Kupujący.
7. Postanowienia ust 2-6 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia do obrotu po
zawarciu umowy nowych odczynników o lepszej jakości od odczynników stanowiących
przedmiot umowy. Sprzedawca w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych
odczynników lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie , o którym mowa w ust 3 lit.a)
podać na czym polegają różnice nowego odczynnika w stosunku do odczynnika
stanowiącego przedmiot umowy i uzasadnić ich wpływ na jakość odczynnika.
§ 11a
Na uzasadniony wniosek Kupującego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości
poszczególnego asortymentu odczynników, przy zachowaniu wartości określonej w
formularzu cen jednostkowych dla danego zadania.
§ 12
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:
a) zmian korzystnych dla Kupującego,
b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4, § 11 i § 11a) umowy,

1.

c) zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu obowiązywania umowy oraz warunków jej
realizacji w przypadku stanu nadzwyczajnego, który zostanie stwierdzony przez właściwe
organy państwa jeżeli konieczność dokonania zmiany umowy wynikała będzie z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa regulujących zachowania w danym stanie zagrożenia lub
będzie niezbędna dla zapobiegnięcia szkodzie znacznych rozmiarów.

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.
4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane
zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony
projekt aneksu do umowy a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust 4 umowy do
wniosku ponadto winny być załączone dowody na okoliczność w jakim stopniu
powoływana zmiana przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych.
5. Zmiana umowy polegająca na zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 5 ust. 1 nie wymaga
aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o
zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 13
Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę w całości lub w części z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni kalendarzowych w przypadku
nienależytego realizowania umowy przez Sprzedawcę a w szczególności w przypadku:
a) co najmniej trzykrotnego dostarczenia odczynników z opóźnieniem
b) co najmniej 3-krotnego dostarczenia odczynników posiadających wady jakościowe, brak
oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie bądź krótszy termin
przydatności do użycia od określonego w umowie
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 14
Kupujący prawo odstąpić od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w
przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w razie zaistnienia przesłanek
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określonych w art. 145 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. nr 113 z 2010 r., poz. 759).
§ 14a
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron wywiera skutek w
postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez stronę odstępującą od
umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
przez drugą stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego strony na podstawie umowy
w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy).
§ 15
1. W sprawach spornych właściwy miejscowo do rozpoznania sporu jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Kupującego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych.
OKRES REALIZACJI UMOWY

§ 16
1/ Okres realizacji umowy wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust 3.
2/ Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 w całości bądź w
odniesieniu do poszczególnych zadań w wypadku dostarczenia Kupującemu
odczynników na wartość netto określoną w Formularzu cen jednostkowych dla danego
zadania.
3/ W przypadku niewykorzystania ilościowego odczynników w terminie wskazanym w ust
1 Kupujący ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji umowy/ poszczególnych
zadań. Kupujący ma prawo składać oświadczenie o przedłużeniu obowiązywania
umowy wielokrotnie , z tym , że łączny okres przedłużenia umowy/ poszczególnych
zadań w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy.
4/ Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o przedłużeniu okresu
obowiązywania umowy jest Kierownik Apteki Szpitalnej Kupującego.
5/ Jednostką organizacyjną Sprzedawcy uprawnioną do przyjmowania oświadczenia o
przedłużeniu realizacji umowy i potwierdzenia jej otrzymania jest:
Dział …………………………………………… tel. ………………………….
Fax …………………………..
6/ Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o przedłużeniu okresu realizacji umowy winno
nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
§ 17
Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 egzemplarze
otrzymuje Kupujący a 1 egzemplarz otrzymuje Sprzedawca

* niepotrzebne skreślić
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Dotyczy zadań nr 2,11,12
§1
1. Wykonawca, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej integralną część
niniejszej umowy, zobowiązuje się:
a) sprzedać Zamawiającemu odczynniki określone w załączniku nr 4 do formularza oferty
dla zadań nr 2/11/12* spełniające wymagania określone w Formularzu cen
jednostkowych oraz w Rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia „
b) wydzierżawić Zamawiającemu i zainstalować w siedzibie Zamawiającego :
W zakresie zadanie nr 2
• Aparat do barwienia badań immunohistochemicznych:

•

drukarka do barkodów

W zakresie zadanie nr 11

•

•
•

Aparat do automatycznej izolacji i amplifikacji w czasie rzeczywistym System
Kartridż wraz następującym wyposażeniem (laptop z oprogramowaniem do
obsługi aparatu + ręczny czytnik kodów kreskowych)
Aparat do Real Time wraz następującym wyposażeniem (laptop z
oprogramowaniem do obsługi aparatu + mikrowirówka współpracująca)
Osobne urządzenia ups dla aparatów z poz. a) i b) lub jeden ups obsługujący
aparaty z poz. a) i b)

W zakresie zadanie nr 12

•

Mikroskop fluoroscencyjny wraz z wyposażeniem dodatkowym tj. czytnik
mikropłytek Elisa i automatyczna płuczka, sprzęt wykonywania i do odczytu
testów (skaner płaski).

Ilekroć w dalszej części umowy użyty będzie zwrot:
a) „dzierżawiony sprzęt” lub „sprzęt”, bez bliższego określenia rodzaju sprzętu - oznacza to
sprzęt do wykonywania oznaczeń diagnostycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym,
o którym mowa § 1 ust. 1
b) „odczynniki” – należy rozumieć pod tym pojęciem odczynniki określone w Formularzu
cen jednostkowych niezbędne do wykonania oznaczeń diagnostycznych
c) „wyroby” – należy rozumieć pod tym pojęciem :
- w zakresie zadania Nr 2 : kody kreskowe z części B pozycja 2 i materiały eksploatacyjne
taśmę do drukarki wyszczególnioną w Części B pozycji: 11.
- w zakresie zadania nr 11 Część A poz. 11,12,13,14,19,24
- w zakresie zadania nr 12 pozycje nr 43 (płytki inkubacyjne) ,nr 47 (rynienki do WB)
d) „dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
3. Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 1 ma charakter samodzielnego
odrębnego zobowiązania stron
2.

§ 1a
1. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane odczynniki są wyrobami medycznymi i są

dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) i na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się
przedłożyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie danego odczynnika do obrotu na
terytorium RP, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Wyrobami medycznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) nie są wyroby o których mowa w § 1 ust 2 lit. c)
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DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I WYROBÓW
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione odczynniki i wyroby na własny koszt i
ryzyko do Apteki w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp.72 w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 730 do 1430. Dostawa odczynników i wyrobów następuje na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
2. Wykonawca dostarczać będzie odczynniki i wyroby do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie
bieżących zamówień określających szczegółowy asortyment i ilość odczynników oraz wyrobów
przekazywanych faksem lub e-mailem przez Aptekę.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione odczynniki i wyroby w terminie nie
dłuższym niż……. (max. 5) dni roboczych od dnia przesłania zamówienia faksem.
4. Termin realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia po dniu przekazania zamówienia.

5. Wykonawca gwarantuje, że odczynniki i wyroby dostarczane Zamawiającemu będą
posiadały minimum 12 miesięczny okres przydatności do zużycia, licząc od daty dostawy do
siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6
6. Termin przydatności do użycia określony w ust. 5 nie dotyczy:
a) odczynników , w stosunku do których producent używa takich materiałów biologicznych,
w stosunku do których nie jest możliwy do uzyskania 12-miesięczny termin przydatności
do użycia,
b) w zakresie zadania nr 12 -zestawów do Elisa określonych w części 1B) w pkt. 7 i pkt.8
dla których kres przydatności do użycia wynosi minimum 10 miesięcy .
c) W zakresie zadania nr 11 testy grypowe -6-miesięczny terminem ważności.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
a) aktualne karty charakterystyki dla odczynników , które zgodnie z przepisami prawa
tego wymagają - w formie papierowej lub na płytach CD wraz z podpisana umową,
jednak nie później przy pierwszej dostawie;
b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP
dla oferowanych odczynników i wyrobów zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679) - najpóźniej przy pierwszej dostawie.
§3

1. Ilości odczynników podane przez Zamawiającego w formularzu cen jednostkowych mają
charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości odczynników i
wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60 % wartości podanej przez Wykonawcę w formularzu
cen jednostkowych.
2. Ceny jednostkowe odczynników i wyrobów nie podlegają zmianie w przypadku
zamówienia ich mniejszej ilości.
REKLAMACJE

§4
1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych dostarczonych odczynników/wyrobów
Apteka Kupującego przesyła Sprzedawcy faxem bądź e-mailem reklamację dotycząca
wad odczynnika.
2. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze oraz w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną do wymiany
odczynników/wyrobów na wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma faksu/e-maila zawierającego informację o
sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 trzeciego dnia od złożenia reklamacji,
uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.
4. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w
tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy. Dnia złożenia reklamacji oraz dnia uznania

9

5.

6.

7.

8.

9.

reklamacji nie wlicza się do terminu uznania reklamacji oraz terminu wymiany
odczynników na wolne od wad określonych w ust 2.
Przez wady wyrobów rozumie się:
e) wady fizyczne w rozumieniu art. 556¹ § 1 kc,
f) brak oznakowania,
g) brak instrukcji i etykiet,
h) niewłaściwe opakowanie jednostkowe,
Sprzedawca zobowiązany jest odebrać wadliwy odczynnik na swój koszt i ryzyko z
siedziby Kupującego oraz w zamian dostarczyć towar wolny od wad w ciągu 6 dni
roboczych od daty uznania reklamacji za uzasadnioną.
Na uzasadniony wniosek Sprzedawcy złożony faxem/e-mailem Kierownik Apteki
Kupującego może wyrazić zgodę na dostarczenie przez Kupującego zareklamowanego
odczynnika/wyrobu do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę na koszt i ryzyko
Sprzedawcy .
W przypadku nie dostarczenia odczynnika/wyrobu wolnego od wad w terminie
określonym w ust.2 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej
niezrealizowanej części umowy w zakresie asortymentu, którego dotyczyła reklamacja.
Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej stronie otrzymanie
faxu/e-maila. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód
transmisji danych oznacza, że strona otrzymała korespondencję w momencie jej
przekazania przez druga stronę , niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej
otrzymania.

DZIERŻAWA ANALIZATORA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
§5

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania
zapotrzebowania faksem dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego
dzierżawiony sprzęt, stanowiący przedmiot dzierżawy, o którym mowa w §1 umowy, zwany
dalej „sprzętem” i dokonać zainstalowania sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia;
§6
Wykonawca zapewnia na swój koszt wszystkie niezbędne odczynniki a także inne materiały
potrzebne do uruchomienia sprzętu i przeprowadzenia szkolenia.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zainstalowania
sprzętu:
a) instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim w wersji pisemnej oraz na elektronicznym nośniku,
b) całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania ze sprzętu,

c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP
oferowanych analizatorów, zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679),
d) wypełniony paszport techniczny dla każdego sprzętu
2. Paszporty techniczne, o których mowa w ust 1 winny zawierać co najmniej:
− nazwę aparatu,
− typ,
− nr seryjny,
− nazwę producenta,
− roku produkcji,
− datę przekazania analizatora Zamawiającemu do eksploatacji
- wyposażenie i części zamienne (o ile dotyczy).
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§8
1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić minimum dwa szkolenia personelu (w siedzibie
Zamawiającego) w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy.
2. Pierwsze szkolenie personelu w zakresie o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi w
siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu sprzętu – przed przekazaniem sprzętu do użytkowania
przez Zamawiającego.
3. Kolejne szkolenie personelu w zakresie o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest
przeprowadzić w terminie uzgodnionym przez obie strony – z tym, że nie później aniżeli w ciągu 10ciu dni roboczych od otrzymania wniosku Zamawiającego.
§9
Przekazanie i przyjęcie w dzierżawę sprzętu określonego w § 1 ust. 1 umowy potwierdzone zostanie
protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli stron po zainstalowaniu sprzętu
i po przeprowadzeniu pierwszego szkolenia personelu o którym mowa w §8 ust 2, zgodnie ze wzorem
protokołu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§ 10
1. Zamawiający zobowiązany jest używać wydzierżawiony sprzęt w sposób odpowiadający jego
właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi i nie ma prawa
poddzierżawiać sprzętu ani oddawać go osobom trzecim do bezpłatnego używania.
2. Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw dzierżawionego sprzętu i zobowiązany
jest do powiadomienia Wykonawcy o wszelkich zakłóceniach w pracy sprzętu, awarii bądź
uszkodzeniu sprzętu.
§ 11

1.W okresie dzierżawy sprzętu wraz z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany jest do
utrzymywania sprzętu oraz wyposażenia w pełnej sprawności, a w szczególności
zobowiązany jest zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego:
a) raz na 12 miesięcy przeglądy techniczne- o ile producent nie zastrzegł wykonywania
częstszych przeglądów. Każdy przegląd zakończony wystawieniem świadectwa walidacji
(certyfikatem jakości i bezpieczeństwa sprzętu).
b) wszelkie naprawy dzierżawionego sprzętu oraz wyposażenia z wyjątkiem uszkodzeń
wynikłych z wadliwej eksploatacji analizatorów, kiedy to koszty naprawy obciążają
Zamawiającego.
c) możliwość zdalnej obsługi oraz serwisowania przez Internet- w zakresie zadania nr 2
2.W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie obowiązywania umowy,
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, o takich samych bądź
lepszych parametrach techniczno-użytkowych.
3.W przypadku awarii dzierżawionego sprzętu Wykonawca przystąpi do naprawy w
ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
4.W przypadku awarii sprzętu bądź wyposażenia i naprawy trwającej dłużej niż trzy
dni robocze lub w razie konieczności wykonania naprawy w warsztacie serwisowym,
Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas
naprawy sprzęt zastępczy, kompatybilny z pozostałym sprzętem stanowiącym przedmiot
dzierżawy; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego, jego montaż i uruchomienie
oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt.
5.Sprzęt zastępczy powinien być dopuszczony do obrotu na terenie RP, powinien być w pełni
sprawny technicznie oraz posiadać parametry nie gorsze od sprzętu podlegającego naprawie.
6.Dostawę sprzętu zastępczego oraz wszelkie czynności prowadzące do jego
uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by
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Zamawiający mógł korzystać ze sprzętu zastępczego najpóźniej w trzeciej dobie od
zgłoszenia awarii.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość zgłaszania faksem
oraz drogą elektroniczną usterek w pracy sprzętu oraz awarii sprzętu przez 24 godziny na
dobę przez wszystkie dni tygodnia pod numer faksu ......................... lub drogą elektroniczną
na adres ....................................... Wykonawca zapewnia również możliwość telefonicznego
zgłaszania usterek pod nr………………………..w godzinach 7:00-19:00 w dni robocze oraz
w pozostałe dni w godzinach 8:00-18:00.
8.Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy sprzętu nie później niż w ciągu 24
godzin (w dni robocze) od chwili przyjęcia zgłoszenia telefonicznie, faksem lub drogą
elektroniczną.
WARTOŚĆ UMOWY
§ 12
1.Wartość umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy
1.1. dla zadania nr ….. wynosi ……… PLN netto (słownie złotych: ………. 00/100), tj. …………
PLN brutto (słownie złotych: ………. 00/100), w tym:
a)
wartość odczynników i wyrobów wynosi: ……… PLN netto (słownie złotych: ……….
00/100), tj. ………… PLN brutto (słownie złotych: ………. 00/100);
b)
wartość czynszu dzierżawnego wraz z wyposażeniem wynosi: ……… PLN netto (słownie
złotych: ………. 00/100), tj. ………… PLN brutto (słownie złotych: ………. 00/100).
1.2. dla zadania nr ….. wynosi ………
2. Ceny jednostkowe odczynników i wyrobów określonych i wyrobów w §12 ust. 1 lit. a) umowy
nie podlegają zmianie również w przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości
odczynników i wyrobów;
3.Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy zgodnie z
wymaganiami SIWZ, a w szczególności:
a)
b)

koszty odczynników i wyrobów oraz koszt ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego,
czynsz dzierżawny sprzętu wraz z wyposażeniem dodatkowych o którym mowa w § 1 ust. 1b) oraz:

Cena określona w ust. 1 stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego w
stosunku do Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją umowy, a w szczególności:
- wysokość czynszu dzierżawnego za sprzęt,
- koszty dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz wniesienia do
wskazanego pomieszczenia,
- koszty zmontowania, zainstalowania i uruchomienia sprzętu
- koszty ubezpieczenia sprzętu w trakcie transportu,
- koszty serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych umową,
- koszty przeglądów technicznych
- koszty przeprowadzenia szkolenia personelu z zakresu obsługi sprzętu,
- koszty wszelkich przyjazdów przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego
oraz koszty pobytu w Szczecinie, w tym koszty noclegów w Szczecinie związanych z
realizacją przez Wykonawcę obowiązków określonych umową.
i stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z
tytułu realizacji umowy.
4. W przypadku gdy w trakcie umowy nastąpi zmiana :
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
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b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te
zmiany może wystąpić z wnioskiem
o przeprowadzenie negocjacji dotyczących
wysokości poszczególnych cen jednostkowych określonych w Formularzu/ach cen
jednostkowych.
Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie
przepisów będących przyczyną waloryzacji.
5. W przypadku wniosku Sprzedawcy o podwyższenie cen jednostkowych w związku ze
zmianą przepisów o których mowa w ust. 4 Sprzedawca zobowiązany jest wykazać o ile
wzrosły koszty osobowe ponoszone przez Sprzedawcę, przedstawiając szczegółową
kalkulację porównawczą kosztów osobowych.
6. Zmiany cen jednostkowych nie dotyczą podwyższenia przez Sprzedawcę wynagrodzeń
pracownikom otrzymującym wyższe wynagrodzenie za pracę od minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
7. Strona występująca z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 zobowiązana jest uwodnić, że
zmiany przepisów, na które się powołuje mają wpływ na wysokość cen jednostkowych i
uzasadniają zmianę wysokości ceny w proponowanej wysokości.
8. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów i usług
VAT, Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem
stawki podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury,
przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto.
9. Zmiana ceny wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 8 nie wymaga
aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o
zmianie stawki podatku VAT (zwolnieniu z VAT) oraz o wysokości cen jednostkowych
brutto wyliczonych z zastosowaniem zmienionej stawki podatku VAT.
10. Zmiana wysokości cen jednostkowych w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.
8 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.

ROZLICZENIA
§ 13
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za dostarczone odczynniki i wyroby na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania
dokumentu faktura wystawionego zgodnie z przepisami. Dostarczenie Kupującemu dokumentu
faktura przed dostarczeniem odczynników traktuje się jak dostarczenie go w dniu dostawy
odczynników do siedziby Kupującego.
2. Okresem rozliczeniowym za dzierżawę sprzętu wraz z wyposażeniem jest miesiąc kalendarzowy.
Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego którego dotyczy faktura.
Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentu faktura
wystawionego zgodnie z przepisami.
3. W przypadku rozpoczęcia bądź zakończenia realizacji umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego
czynsz dzierżawny ustalany jest w wysokości proporcjonalnej do okresu użytkowania sprzętu w
danym miesiącu i wynosi 1/30 miesięcznego czynszu za każdy dzień użytkowania sprzętu.
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności wyłącznie za odczynniki i wyroby zgodne z
umową oraz dostarczone do Apteki Zamawiającego. Przekazanie odczynników i wyrobów innej
jednostce organizacyjnej Zamawiającego aniżeli Apteka, a w szczególności dostarczenie odczynników
i wyrobów bezpośrednio użytkownikowi następuje na ryzyko Wykonawcy i Wykonawca nie ma
prawa domagać się zapłaty za te odczynniki i wyroby.
5. W przypadku dostawy odczynników innych niż stanowiące przedmiot umowy Wykonawca nie ma
prawa domagać się wynagrodzenia za te odczynniki a Zamawiający traktował będzie dostawy nie
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zamówionych odczynników jako bezpłatne próbki zachowując prawo do naliczenia kar umownych za
opóźnienie w dostawie odczynników i wyrobów zgodnie z umową.
§14

1. Bez zgody Kupującego Sprzedający nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności
Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności
ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani
faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W
szczególności Sprzedający bez pisemnej zgody Kupującego nie ma prawa zawierać umów
poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc
przekazu świadczenia Kupującego należnego na podstawie niniejszej umowy.
2. Zgoda Kupującego winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

§ 15
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w całości bądź w odniesieniu do
poszczególnych zadań ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca 3-krotnie
nienależycie wykona umowę dostarczając z opóźnieniem zamówione odczynniki lub wyroby bądź nie
przystępując w terminie do naprawy sprzętu. Rozwiązanie umowy następuje w tym przypadku z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 16 ust 1 lit. a).
§ 16
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
b) w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii odczynników lub wyrobów za
każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu, z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie;
c) w wysokości 0,5% wartości czynszu dzierżawionego sprzętu za cały okres realizacji umowy,
za każdą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do naprawy, licząc od upływu terminu określonego
w § 11 ust. 3 z tym, że nie mniej niż 12,50 zł za każdą godzinę opóźnienia;
d) w wysokości 200 zł – za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i zainstalowaniu analizatora;
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia staje się wymagalne:
− za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu,
− za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio za każdy kolejny, rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego nie pokryje szkody faktycznie
poniesionej przez Zamawiającego ma prawo dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
4. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 3
umowy, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego
zakupu odczynników lub wyrobów i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody
poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia liczony
do dnia dokonania zastępczego zakupu.
§ 17
1. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy sprzęt stanowiący przedmiot dzierżawy z
chwilą rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z
prawidłowej eksploatacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu okresu dzierżawy do wykonania na własny koszt
demontażu, opakowania i transportu sprzętu. Przekazanie sprzętu potwierdzone zostanie protokołem
przekazania podpisanym przez przedstawicieli stron.
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§ 17 a
1. W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy i
wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków Zamawiający
powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych pacjentów w trybie art. 31
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do
ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom
danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego .
4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy powołanej w ust 1 oraz
przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej
rozporządzeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a
ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
6. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie
pracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia
mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca
obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia
wystawione swoim pracownikom na każde żądanie Zamawiającego.
7. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania czynności serwisowania/naprawy
bądź innych czynności, których wykonywanie wiąże się z dostępem do danych osobowych pacjentów
zobowiązani są do okazania upoważnienia, o którym mowa w ust 6.
8. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych,
o których mowa w ust. 6 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta
obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do
przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w
wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o
której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz
przepisów Kodeksu cywilnego.
10. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do
niezwłocznego usunięcia zgodnie z art.7 pkt. 2 ustawy (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu
danych.
§ 18
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze strony
Zamawiającemu będzie:
a. w zakresie zamawianych odczynników : Artur Gabrych, Apteka tel. 91-466-11-88
fax. 91-466-11-91, e-mail apteka@spsk2-szczecin.pl,
b. w zakresie dzierżawy analizatorów: Tomasz Zibrowski, Dział Aparatury Medycznej tel. 91-46610-82 fax 91-466-10-80
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze strony
Wykonawcy będzie: ................................................................... tel. …………………..
fax. ...............................
3. W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie informacje o
zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów nie
stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy.
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ZMIANA UMOWY
§ 19
Na uzasadniony wniosek Zamawiającego strony mogą w drodze aneksu do umowy dokonać zmian w
zakresie ilości poszczególnych rodzajów odczynników bądź wyrobów, przy zachowaniu wartości
netto umowy/zadania określonej w § 12 ust. 1.

§ 19a
1. W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu odczynnika
stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku odczynnika z innych przyczyn, nie
zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na
piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku odczynnika wraz z informacją o wszystkich
odpowiednikach brakującego odczynnika występującego w obrocie oraz zobowiązany jest
zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakującego odczynnika po cenie
nie wyższej od ceny podanej w ofercie.
2. Odpowiednik brakującego odczynnika musi posiadać takie same parametry oraz co
najmniej taką samą jakość co wyrób, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a)
3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać do Apteki Zamawiającego:
a) informację o przyczynach braku odczynnika oraz jego odpowiednikach,
b) nieodpłatnie oferowany odczynnik zamienny w ilości wystarczającej do wykonania ….
oznaczeń,
c) dokumenty dopuszczające oferowany odczynnik zamienny do obrotu, o ile są wymagane
zgodnie z przepisami.
4. Po przetestowaniu nieodpłatnej próbki Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem lub
pocztą elektroniczną o decyzji w sprawie dostarczania zamiennego wyrobu.
5. W przypadku pozytywnej decyzji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przesłać
Zamawiającemu aneks do umowy. wykonawca ma prawo realizować dostawy wyrobu
zamiennego dopiero po podpisaniu aneksu do umowy.
6. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany wyrobu na inny podejmuje Zamawiający.
7. Postanowienia ust 2-6 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia do obrotu po
zawarciu umowy nowych odczynników o lepszej jakości od wyrobów stanowiących
przedmiot umowy. Wykonawca w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych wyrobów
lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie , o którym mowa w ust 3 lit.a) podać na czym
polegają różnice nowego wyrobu w stosunku do wyrobu stanowiącego przedmiot umowy
i uzasadnić ich wpływ na jakość wyrobu.
§ 20
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku :
a) obniżenia ceny oraz zmian korzystnych dla Zamawiającego
b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 19 i § 19a umowy,
c) zmiany wielkości opakowania, jeżeli odpowiada ona uzasadnionym potrzebom Zamawiającego, a
cena 1 ml odczynnika dla nowego opakowania nie będzie wyższa od ceny 1 ml określonego w
formularzu cen jednostkowych,
d) w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. umowy,
e) zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których będzie
wynikał obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu prawnego.

3. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane
zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony
projekt aneksu do umowy a w przypadku, o którym mowa w § 12 ust 4 umowy do
wniosku ponadto winny być załączone dowody na okoliczność w jakim stopniu
powoływana zmiana przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych.
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4. Zmiana umowy polegająca na zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 12 ust. 8 nie wymaga
aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o
zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).

5. Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z § 12 ust. 1 wynikająca ze
zmiany podatku VAT, nie wymaga aneksu do umowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 21
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym
oraz w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 PZP –
Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty za zrealizowaną część umowy.

§ 21a
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron wywiera skutek w
postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez stronę odstępującą od
umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
przez drugą stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego strony na podstawie umowy
w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
1. W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy i
wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków
Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych pacjentów
w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych a
Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom
danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego .
4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy powołanej w ust 1 oraz
przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej
rozporządzeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art.
36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
6. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie
pracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień.
Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej
jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
upoważnienia wystawione swoim pracownikom na każde żądanie Zamawiającego.
7. Pracownicy
Wykonawcy
przed
przystąpieniem
do
wykonywania
czynności
serwisowania/naprawy bądź innych czynności, których wykonywanie wiąże się z dostępem do
danych osobowych pacjentów zobowiązani są do okazania upoważnienia, o którym mowa w ust 7.
8. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych,
o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
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Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia
powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w
wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
10. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do
niezwłocznego usunięcia zgodnie z art.7 pkt. 2 ustawy (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych
mu danych.
§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych.
§ 24

W sprawach spornych właściwy miejscowo do rozpoznania sporu jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 25

1. Okres realizacji umowy wynosi 24 miesiące od dnia protokolarnego przekazania sprzętu w
dzierżawę, zgodnie z § 9 umowy, z zastrzeżeniem ust 3 .
2. Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 w wypadku dostarczenia
Zamawiającemu odczynników, wyrobów na wartość netto określoną w Formularzu cen
jednostkowych.
3. W przypadku niewykorzystania ilościowego odczynników, wyrobów w
terminie
wskazanym w ust. 1 Kupujący ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli
złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji
umowy. Kupujący ma prawo składać oświadczenie o przedłużeniu obowiązywania umowy
wielokrotnie ,z tym ,że łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w
ust 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy.
4. Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o przedłużeniu okresu
obowiązywania umowy jest Kierownik Apteki Kupującego .
5. Jednostką organizacyjną Sprzedawcy uprawnioną do przyjmowania oświadczenia o
przedłużeniu realizacji umowy i potwierdzenia jej otrzymania jest:
Dział …………………………………………… tel. ………………………….
Fax …………………………..
6. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o przedłużeniu okresu realizacji umowy winno
nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
§ 26
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery egzemplarze
otrzymuje Kupujący, a jeden egzemplarz Wykonawca.
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Zadanie nr 16 GOTOWE PODŁOŻA, TESTY I ODCZYNNIKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ
AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO i
AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI
I PŁYNÓW USTROJOWYCH
§1
1. Wykonawca, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej integralną część
niniejszej umowy, zobowiązuje się:
a) sprzedać Zamawiającemu gotowe podłoża, testy i odczynniki określone w załączniku nr 4
do formularza oferty spełniające wymagania określone w Formularzu cen
jednostkowych oraz w Rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia „
b) wydzierżawić Zamawiającemu i zainstalować w siedzibie Zamawiającego 2 analizatory
do wykonywania badań wraz z oprogramowaniem dla każdego z analizatorów
umożliwiającym zdalną kontrolę analizatorów przez sieć informatyczną i wyposażeniem
dodatkowym::
- dla Analizatora nr 1 (automatyczny analizator bakteriologiczny) wyprodukowany nie
wcześniej niż w 2011 roku z;
• urządzeniem UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 minut,
• dodatkowy ręczny czytnik kodów kreskowych,
• elementami współpracującymi: 1 komputer PC wyposażony w UPS , monitor,
klawiaturę i drukarkę wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi (tusz, toner,
bęben itp. wystarczające na wykonanie 45.000 druków),
• zainstalowanym oprogramowaniem do wymiany danych między analizatorem a
systemem Promic (dwukierunkowa transmisja danych do systemu)
- dla Analizatora nr 2 (automatyczny system do wykrywania drobnoustrojów z krwi i
płynów ustrojowych) wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku z:
• urządzeniem UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 minut,
• dodatkowy ręczny czytnik kodów kreskowych,
• elementami współpracującymi: drukarkę wraz z niezbędnymi materiałami
eksploatacyjnymi (tusz, toner, bęben itp. wystarczające na wykonanie 45.000
druków).
2. Ilekroć w dalszej części umowy użyty będzie zwrot:
a) „dzierżawiony sprzęt” lub „sprzęt”, bez bliższego określenia rodzaju sprzętu - oznacza to
analizatory wraz z wyposażeniem oprogramowaniem określonym w ust. 1 pkt b)
b) „odczynniki” – należy rozumieć pod tym pojęciem gotowe podłoża, testy i odczynniki;
c) „wyroby” – należy rozumieć pod tym pojęciem wyroby wyszczególnione w pozycjach:
Część 1 poz. 12, 13, 23, 24 ; Część 4 poz. 58, 59, 61, 62, 63 oraz Część 5 poz. 68, 69,
71.
d) „dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
§ 1a

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane odczynniki są wyrobami medycznymi i są
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) i na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się
przedłożyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie danego odczynnika do obrotu na
terytorium RP- nie dotyczy pozycji poz. 12, 13, 23, 24, 58, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 71.
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DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I WYROBÓW
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione odczynniki i wyroby na własny koszt i
ryzyko do Apteki w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp.72 w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 730 do 1430. Dostawa odczynników i wyrobów następuje na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
2. Wykonawca dostarczać będzie odczynniki i wyroby do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie
bieżących zamówień określających szczegółowy asortyment i ilość odczynników oraz wyrobów
przekazywanych faksem przez Aptekę.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione odczynniki i wyroby w terminie nie
dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia faksem.
4. Termin realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia po dniu przekazania zamówienia.
5. Wykonawca gwarantuje, że odczynniki i wyroby dostarczane Zamawiającemu będą posiadały
minimum:
a) dla podłoży z krwią –min. 4-5-tygodniowy okres przydatności do zużycia,
b) dla podłoży bez krwi – min. 5-8 tygodniowy okres przydatności do zużycia,
c) dla pozostałych odczynników –min. 4- 12 miesięczny okres przydatności do zużycia,
licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- aktualne karty charakterystyki dla odczynników , które zgodnie z przepisami prawa tego wymagają
- w formie papierowej lub na płytach CD nie później przy pierwszej dostawie;
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP
dla oferowanych odczynników i wyrobów zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679) - najpóźniej przy pierwszej dostawie.
§3
1. Ilości odczynników podane przez Zamawiającego w formularzu cen jednostkowych mają

charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości odczynników i
wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60 % ilości podanej przez Wykonawcę w formularzu
cen jednostkowych.
2. Ceny jednostkowe odczynników i wyrobów nie podlegają zmianie w przypadku
zamówienia ich mniejszej ilości.
REKLAMACJE

§4
1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych dostarczonych odczynników/wyrobów
Apteka Kupującego przesyła Sprzedawcy faxem bądź e-mailem reklamację dotycząca
wad odczynnika.
2. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze oraz w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną do wymiany
odczynników/wyrobów na wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma faksu/e-maila zawierającego informację o
sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 trzeciego dnia od złożenia reklamacji,
uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.
4. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w
tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy. Dnia złożenia reklamacji oraz dnia uznania
reklamacji nie wlicza się do terminu uznania reklamacji oraz terminu wymiany
odczynników na wolne od wad określonych w ust 2.
5. Przez wady wyrobów rozumie się:
a) wady fizyczne w rozumieniu art. 556¹ § 1 kc,
b) brak oznakowania,
c) brak instrukcji i etykiet,
d) niewłaściwe opakowanie jednostkowe,
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6. Sprzedawca zobowiązany jest odebrać wadliwy odczynnik na swój koszt i ryzyko z
siedziby Kupującego oraz w zamian dostarczyć towar wolny od wad w ciągu 6 dni
roboczych od daty uznania reklamacji za uzasadnioną.
7. Na uzasadniony wniosek Sprzedawcy złożony faxem/e-mailem Kierownik Apteki
Kupującego może wyrazić zgodę na dostarczenie przez Kupującego zareklamowanego
odczynnika/wyrobu do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę na koszt i ryzyko
Sprzedawcy .
8. W przypadku nie dostarczenia odczynnika/wyrobu wolnego od wad w terminie
określonym w ust.2 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej
niezrealizowanej części umowy w zakresie asortymentu, którego dotyczyła reklamacja.
9. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej stronie otrzymanie
faxu/e-maila. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód
transmisji danych oznacza, że strona otrzymała korespondencję w momencie jej
przekazania przez druga stronę , niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej
otrzymania.
DZIERŻAWA ANALIZATORÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
§5
Wykonawca zapewnia na swój koszt wszystkie niezbędne podłoża, testy, odczynniki a także inne
materiały potrzebne do uruchomienia obu analizatorów.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest:
a) w terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania zapotrzebowania faksem dostarczyć na
swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego 2 analizatory z wyposażeniem, stanowiących
przedmiot dzierżawy, o którym mowa w §1 umowy, zwany dalej „sprzętem” i dokonać zainstalowania
sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;
b) dokonać podłączenia sprzętu do laboratoryjnego systemu informatycznego w terminie 7 dni
roboczych od zainstalowania sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zainstalowania
sprzętu:
a) instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim w wersji pisemnej oraz na elektronicznym nośniku,
b) całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania ze sprzętu,
c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP

oferowanych analizatorów, zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679),
d) wypełniony paszport techniczny dla każdego analizatora.
2. Paszporty techniczne, o których mowa w ust 1 winny zawierać co najmniej:
− nazwę aparatu,
− typ,
− nr seryjny,
− nazwę producenta,
− roku produkcji,
− datę przekazania analizatora Zamawiającemu do eksploatacji
- wyposażenie i części zamienne (o ile dotyczy).
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić minimum dwa szkolenia personelu (w siedzibie
Zamawiającego) w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy.
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2. Pierwsze szkolenie personelu w zakresie o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi w
siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu sprzętu – przed przekazaniem sprzętu do użytkowania
przez Zamawiającego.
3. Kolejne szkolenie personelu w zakresie o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest
przeprowadzić w terminie uzgodnionym przez obie strony – z tym, że nie później aniżeli w ciągu
10-ciu dni roboczych od otrzymania wniosku Zamawiającego.
§9
Przekazanie i przyjęcie w dzierżawę sprzętu określonego w § 1 ust. 1 umowy potwierdzone zostanie
protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli stron po zainstalowaniu sprzętu
i po przeprowadzeniu pierwszego szkolenia personelu o którym mowa w §8 ust 2, zgodnie ze wzorem
protokołu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§ 10
1. Zamawiający zobowiązany jest używać wydzierżawiony sprzęt w sposób odpowiadający jego
właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi i nie ma prawa
poddzierżawiać sprzętu ani oddawać go osobom trzecim do bezpłatnego używania.
2. Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw dzierżawionego sprzętu i zobowiązany
jest do powiadomienia Wykonawcy o wszelkich zakłóceniach w pracy sprzętu, awarii bądź
uszkodzeniu sprzętu.
§ 10 a
1. Materiały eksploatacyjne służące do właściwej pracy drukarki takie jak tusz, toner, bęben
itp. nie stanowią materiałów zużywalnych.
2. Wykonawca będzie dostarczał materiały eksploatacyjne do siedziby Zamawiającego na podstawie
zamówień przekazywanych faxem/e-mailem przez Aptekę w terminie nie dłuższym niż 7 dni
roboczych od dnia przesłania zamówienia faksem, przy czym koszt materiałów eksploatacyjnych
Wykonawca wliczył do czynszu dzierżawnego. Materiały eksploatacyjne nie podlegają
fakturowaniu.
3. Wykonawca zabezpieczy zamawiającemu materiały eksploatacyjne , o których mowa w ust. 1 w
ilości niezbędnej do wykonania:
a. 45.000 wydruków na drukarce stanowiącej wyposażenie dodatkowe Analizatora nr 1
b. 45.000 wydruków na drukarce stanowiącej wyposażenie dodatkowe Analizatora nr 2
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia ilości materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
wykonania 45.000 wydruków na każdym Analizatorze obciąża Wykonawcę.
4. W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości materiałów eksploatacyjnych,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je nieodpłatnie na własny koszt w terminie nie dłuższym
niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
§ 11
1. W okresie dzierżawy sprzętu wraz z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany jest do
utrzymywania sprzętu oraz wyposażenia w pełnej sprawności, a w szczególności zobowiązany jest
zapewnić bezpłatnie:
A) raz na 12 miesięcy przeglądy techniczne- o ile producent nie zastrzegł wykonywania
częstszych przeglądów. Każdy przegląd zakończony wystawieniem świadectwa walidacji
(certyfikatem jakości i bezpieczeństwa sprzętu).

B) wszelkie naprawy dzierżawionego sprzętu oraz wyposażenia z wyjątkiem uszkodzeń
wynikłych z wadliwej eksploatacji analizatorów, kiedy to koszty naprawy obciążają
Zamawiającego.
2. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie obowiązywania umowy,
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, o takich samych bądź
lepszych parametrach techniczno-użytkowych.
3. W przypadku awarii dzierżawionego sprzętu Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu
24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
4. W przypadku awarii sprzętu bądź wyposażenia i naprawy trwającej dłużej niż trzy dni
robocze lub w razie konieczności wykonania naprawy w warsztacie serwisowym,
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5.

6.

7.

8.

Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy
sprzęt zastępczy, kompatybilny z pozostałym sprzętem stanowiącym przedmiot
dzierżawy; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego, jego montaż i uruchomienie
oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt.
Sprzęt zastępczy powinien być dopuszczony do obrotu na terenie RP, powinien być w
pełni sprawny technicznie oraz posiadać parametry nie gorsze od sprzętu podlegającego
naprawie.
Dostawę sprzętu zastępczego oraz wszelkie czynności prowadzące do jego uruchomienia
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł
korzystać ze sprzętu zastępczego najpóźniej w trzeciej dobie od zgłoszenia awarii.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość zgłaszania faksem
oraz drogą elektroniczną usterek w pracy sprzętu oraz awarii sprzętu przez 24 godziny na
dobę przez wszystkie dni tygodnia pod numer faksu ......................... lub drogą
elektroniczną na adres ....................................... Wykonawca zapewnia również możliwość
telefonicznego zgłaszania usterek pod nr………………………..w godzinach 7:00-19:00
w dni robocze oraz w pozostałe dni w godzinach 8:00-18:00.
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy sprzętu nie później niż w ciągu 24
godzin (w dni robocze) od chwili przyjęcia zgłoszenia telefonicznie, faksem lub drogą
elektroniczną.

WARTOŚĆ UMOWY
§ 12
1.Wartość umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ……… PLN netto (słownie złotych:
………. 00/100), tj. ………… PLN brutto (słownie złotych: ………. 00/100), w tym:
c) wartość odczynników i wyrobów wynosi: ……… PLN netto (słownie złotych: ……….
00/100), tj. ………… PLN brutto (słownie złotych: ………. 00/100);
d) wartość czynszu dzierżawnego za 2 analizatory za 24 miesiące wraz z wyposażeniem wynosi:
……… PLN netto (słownie złotych: ………. 00/100), tj. ………… PLN brutto (słownie złotych:
………. 00/100).
2. Ceny jednostkowe odczynników i wyrobów określonych i wyrobów w §12 ust. 1 lit. a) umowy
nie podlegają zmianie również w przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości
odczynników i wyrobów;
3.Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy zgodnie z
wymaganiami SIWZ, a w szczególności:
a. koszty dostarczenia odczynników i wyrobów do siedziby Zamawiającego oraz koszty udziału w
zewnętrznym programie kontroli jakości,
b. czynsz dzierżawny:
dla Analizatora nr 1 (automatyczny analizator bakteriologicznego):
• urządzenie UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 minut,
• dodatkowy ręczny czytnik kodów kreskowych,
• elementami współpracującymi: 1 komputer PC wyposażony w UPS , monitor, klawiaturę i
drukarkę wraz z materiałami eksploatacyjnymi (tusz, toner, bęben itp. wystarczające na
wykonanie 45.000 druków),
• koszt podłączenia analizatora do Systemu Informatycznego
- koszty przeglądów serwisowych analizatorów oraz wyposażenia dodatkowego, przeprowadzanych
zgodnie z zaleceniami ich producenta,
- koszty szkoleń personelu Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.
- koszty naprawy analizatorów oraz wyposażenia dodatkowego
dla Analizatora nr 2 (automatycznego systemu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i
płynów ustrojowych) :
• urządzenie UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 minut,
• dodatkowy ręczny czytnik kodów kreskowych,
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•

elementy współpracującymi drukarkę wraz z materiałami eksploatacyjnymi (tusz, toner,
bęben itp. wystarczające na wykonanie 45.000 druków),

- koszty przeglądów serwisowych analizatorów oraz wyposażenia dodatkowego, przeprowadzanych
zgodnie z zaleceniami ich producenta,
- koszty szkoleń personelu Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.
- koszty naprawy analizatorów oraz wyposażenia dodatkowego

i stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z
tytułu realizacji umowy.
4. W przypadku gdy w trakcie umowy nastąpi zmiana :
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te
zmiany może wystąpić z wnioskiem
o przeprowadzenie negocjacji dotyczących
wysokości poszczególnych cen jednostkowych określonych w Formularzu/ach cen
jednostkowych.
Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie
przepisów będących przyczyną waloryzacji.
5. W przypadku wniosku Sprzedawcy o podwyższenie cen jednostkowych w związku ze
zmianą przepisów o których mowa w ust. 4 Sprzedawca zobowiązany jest wykazać o ile
wzrosły koszty osobowe ponoszone przez Sprzedawcę, przedstawiając szczegółową
kalkulację porównawczą kosztów osobowych.
6. Zmiany cen jednostkowych nie dotyczą podwyższenia przez Sprzedawcę wynagrodzeń
pracownikom otrzymującym wyższe wynagrodzenie za pracę od minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
7. Strona występująca z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 zobowiązana jest uwodnić, że
zmiany przepisów, na które się powołuje mają wpływ na wysokość cen jednostkowych i
uzasadniają zmianę wysokości ceny w proponowanej wysokości.
8. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów i usług,
Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki
podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy
zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto.
9. Zmiana ceny wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 8 nie wymaga
aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o
zmianie stawki podatku VAT (zwolnieniu z VAT) oraz o wysokości cen jednostkowych
brutto wyliczonych z zastosowaniem zmienionej stawki podatku VAT.
10. Zmiana wysokości cen jednostkowych w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8
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.

ROZLICZENIA
§ 13
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za dostarczone odczynniki i wyroby na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury VAT wystawionej zgodnie z przepisami. Dostarczenie Kupującemu faktury przed
dostarczeniem odczynników traktuje się jak dostarczenie faktury w dniu dostawy odczynników do
siedziby Kupującego.
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2. Okresem rozliczeniowym za dzierżawę sprzętu wraz z wyposażeniem jest miesiąc kalendarzowy.
Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego którego dotyczy faktura.
Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej
zgodnie z przepisami.
3. W przypadku rozpoczęcia bądź zakończenia realizacji umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego
czynsz dzierżawny ustalany jest w wysokości proporcjonalnej do okresu użytkowania sprzętu w
danym miesiącu i wynosi 1/30 miesięcznego czynszu za każdy dzień użytkowania sprzętu.
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności wyłącznie za odczynniki i wyroby zgodne z
umową oraz dostarczone do Apteki Zamawiającego. Przekazanie odczynników i wyrobów
innej jednostce organizacyjnej Zamawiającego aniżeli Magazyn Główny, a w szczególności
dostarczenie odczynników i wyrobów bezpośrednio użytkownikowi następuje na ryzyko
Wykonawcy i Wykonawca nie ma prawa domagać się zapłaty za te odczynniki i wyroby.
5. W przypadku dostawy odczynników innych niż stanowiące przedmiot umowy Wykonawca nie ma
prawa domagać się wynagrodzenia za te odczynniki a Zamawiający traktował będzie dostawy nie
zamówionych odczynników jako bezpłatne próbki zachowując prawo do naliczenia kar
umownych za opóźnienie w dostawie odczynników i wyrobów zgodnie z umową.
§14

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu
wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi
należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności
prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie
wierzyciela. W szczególności Sprzedający bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma
prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art.
921¹- art. 9215 kc przekazu świadczenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej
umowy.
2. Zgoda Zamawiającego winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
§ 15
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy Wykonawca 3-krotnie nienależycie wykona umowę dostarczając z opóźnieniem zamówione
odczynniki lub wyroby bądź nie przystępując w terminie do naprawy sprzętu. Rozwiązanie umowy
następuje w tym przypadku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i uprawnia Zamawiającego do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 16 ust 1 lit. a).
§ 16
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
b) w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii odczynników lub wyrobów
za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu, z tym, że nie mniej niż 100 zł dziennie;
c) w wysokości 0,5% wartości czynszu dzierżawionego sprzętu za cały okres realizacji
umowy, za każdą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do naprawy, licząc od upływu
terminu określonego w § 11 ust. 3 z tym, że nie mniej niż 12,50 zł za każdą godzinę
opóźnienia;
d) w wysokości 200 zł – za każdy analizator, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i
zainstalowaniu sprzętu;
e) w wysokości 300 zł - za każdy analizator, za każdy dzień opóźnienia w podłączeniu sprzętu do
systemu informatycznego.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia staje się wymagalne:
− za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu,
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−

za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio za każdy kolejny, rozpoczęty dzień
opóźnienia.
3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego nie pokryje szkody faktycznie
poniesionej przez Zamawiającego ma prawo dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
4. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 3
umowy, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo dokonać
zastępczego zakupu odczynników lub wyrobów i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą
wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za
okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.
§ 17
1. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy sprzęt stanowiący przedmiot dzierżawy z
chwilą rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający
z prawidłowej eksploatacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu okresu dzierżawy do wykonania na własny koszt
demontażu, opakowania i transportu sprzętu. Przekazanie sprzętu potwierdzone zostanie
protokołem przekazania podpisanym przez przedstawicieli stron.

§ 17 a
1. W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji obowiązków wynikających z niniejszej
umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę tych
obowiązków Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych
osobowych pacjentów w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o
ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie
niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym
osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego .
4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy powołanej w ust 1 oraz
przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.
1024) zwanego dalej rozporządzeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie
określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
6. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie
pracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w
upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania
zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom na każde
żądanie Zamawiającego.
7. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania czynności
serwisowania/naprawy bądź innych czynności, których wykonywanie wiąże się z dostępem
do danych osobowych pacjentów zobowiązani są do okazania upoważnienia, o którym mowa
w ust 6.
8. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w ust. 6 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w
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tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
9.
Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób
trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
10. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do
niezwłocznego usunięcia zgodnie z art.7 pkt. 2 ustawy (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu
danych.

§ 18
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów
ze strony Zamawiającemu będzie:
a) w zakresie zamawianych odczynników: Artur Gabrych, Apteka tel. 91-466-11-88 fax. 91466-11-19, e-mail apteka@spsk2-szczecin.pl,
b) w zakresie dzierżawy analizatorów: Tomasz Zibrowski, Dział Aparatury Medycznej tel. 91-466-1082 fax 91-466-10-80
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze strony
Wykonawcy będzie: ................................................................... tel. ………………….. fax.
...............................
3. W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie informacje o
zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów nie stanowią
zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy.
ZMIANA UMOWY
§ 19
Na uzasadniony wniosek Zamawiającego strony mogą w drodze aneksu do umowy dokonać zmian w
zakresie ilości poszczególnych rodzajów odczynników bądź wyrobów, przy zachowaniu wartości
netto umowy określonej w § 12 ust. 1.

§ 19a
1. W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu odczynnika
stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku odczynnika z innych przyczyn, nie
zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na
piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku odczynnika wraz z informacją o wszystkich
odpowiednikach brakującego odczynnika występującego w obrocie oraz zobowiązany jest
zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakującego odczynnika po cenie
nie wyższej od ceny podanej w ofercie.
2. Odpowiednik brakującego odczynnika musi posiadać takie same parametry oraz co
najmniej taką samą jakość co wyrób, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a)
3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać do Apteki Zamawiającego:
a) informację o przyczynach braku odczynnika oraz jego odpowiednikach,
b) nieodpłatnie oferowany odczynnik zamienny w ilości wystarczającej do wykonania ….
oznaczeń,
c) dokumenty dopuszczające oferowany odczynnik zamienny do obrotu, o ile są wymagane
zgodnie z przepisami.
4. Po przetestowaniu nieodpłatnej próbki Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem lub
pocztą elektroniczną o decyzji w sprawie dostarczania zamiennego wyrobu.
5. W przypadku pozytywnej decyzji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przesłać
Zamawiającemu aneks do umowy. wykonawca ma prawo realizować dostawy wyrobu
zamiennego dopiero po podpisaniu aneksu do umowy.
6. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany wyrobu na inny podejmuje Zamawiający.
7. Postanowienia ust 2-6 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia do obrotu po
zawarciu umowy nowych odczynników o lepszej jakości od wyrobów stanowiących
przedmiot umowy. Wykonawca w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych wyrobów
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lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie , o którym mowa w ust 3 lit.a) podać na czym
polegają różnice nowego wyrobu w stosunku do wyrobu stanowiącego przedmiot umowy
i uzasadnić ich wpływ na jakość wyrobu.
§ 20
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku :

a) obniżenia ceny oraz zmian korzystnych dla Zamawiającego
b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 19 i § 19a umowy,
c) zmiany wielkości opakowania, jeżeli odpowiada ona uzasadnionym potrzebom
Zamawiającego, a cena 1 ml odczynnika dla nowego opakowania nie będzie wyższa
od ceny 1 ml określonego w formularzu cen jednostkowych w przypadku, o którym
mowa w § 12 ust. 4 umowy,
d) zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których
będzie wynikał obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu
prawnego.
3. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane
zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony
projekt aneksu do umowy a w przypadku, o którym mowa w § 12 ust 4 umowy do
wniosku ponadto winny być załączone dowody na okoliczność w jakim stopniu
powoływana zmiana przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych.
4. Zmiana umowy polegająca na zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 12 ust. 8 nie wymaga
aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o
zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).
§ 21
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym
oraz w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 PZP –
Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty za zrealizowaną część umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 z 1964 r. poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759).
§ 23
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 24

1/ Okres realizacji umowy wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust 3.
2/ Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 w wypadku dostarczenia
Kupującemu wyrobów na wartość netto określoną w Formularzu cen jednostkowych.
3/ W przypadku niewykorzystania ilościowego wyrobów w terminie wskazanym w ust 1
Kupujący ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji umowy. Kupujący ma
prawo składać oświadczenie o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie , z
tym , że łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie
może wynosić więcej niż 12 miesięcy.
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4/ Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o przedłużeniu okresu
obowiązywania umowy jest Kierownik Apteki Szpitalnej Kupującego.
5/ Jednostką organizacyjną Sprzedawcy uprawnioną do przyjmowania oświadczenia o
przedłużeniu realizacji umowy i potwierdzenia jej otrzymania jest:
Dział …………………………………………… tel. ………………………….
Fax …………………………..
6/ Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o przedłużeniu okresu realizacji umowy winno
nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
§ 25
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery egzemplarze
otrzymuje Kupujący, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Wzór umowy dla zadań nr 17,18,19
§1
1. Sprzedawca, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej integralną część
niniejszej umowy, zobowiązuje się sprzedać Kupującemu paski i podłoża do
oznaczania lekowrażliwości/ testy lateksowe/ krążki antybiotykowe , zwane dalej
„wyrobami” spełniające wymagania określone w Formularzu cen jednostkowych
oraz w Rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia „

2. Ilości wyrobów, o których mowa w ust. 1 umożliwiają wykonanie przez Kupującego
badań w zakresie i ilości przedstawionej w formularzu cen jednostkowych.
3. Szczegółowy opis wyrobów, o których mowa w ust. 1, ilości oraz ceny jednostkowe
zawiera formularz cen jednostkowych.
4. Wartość umowy stanowiąca łączną cenę wyrobów w ilościach określonych w Formularzu
cen jednostkowych wynosi :
a) dla zadania nr …..- .......... PLN netto (słownie złotych: ..................00/100) tj. ...........
PLN brutto (słownie złotych: ............................................ 00/100),
5. Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i
Kupujący ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów , z tym że nie mniej niż 60 % ilości
podanej w formularzu cen jednostkowych.
6. Ceny jednostkowe wyrobów nie podlegają zmianie w przypadku zamówienia mniejszej
ilości wyrobów.
7. Ostateczna wartość umowy stanowić będzie iloczyn ilości wyrobów zamówionych i
dostarczonych Kupującemu i cen jednostkowych wyrobów.
8. Wartość umowy określona w ust. 3 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy
a w szczególności koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Kupującego,
koszty transportu.
9. Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 3 ma charakter samodzielnego,
odrębnego zobowiązania stron.
10. Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i
Kupujący ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 60 % wartości
podanej w formularzu cen jednostkowych. Ceny jednostkowe wyrobów nie podlegają
zmianie w przypadku zamówienia mniejszej ilości wyrobów.
11. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku towarów i usług,
Sprzedawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki
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podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy
zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto
12. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 11 nie wymaga aneksu do umowy. Sprzedawca
zobowiązany jest poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT
(zwolnieniu z VAT).
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 wartość brutto umowy ulegnie zmianie z
uwzględnieniem zakresu umowy pozostałej do zrealizowania oraz stawki podatku VAT
(zwiększenie, zmniejszenie).
14. Zmiana wysokości cen jednostkowych w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 9 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.
15. W przypadku gdy w trakcie umowy nastąpi zmiana:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te zmiany
może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących wysokości
poszczególnych cen jednostkowych określonych w Formularzu/ach cen jednostkowych.
Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie
przepisów będących przyczyną waloryzacji.
16. W przypadku wniosku Sprzedawcy o podwyższenie cen jednostkowych w związku ze
zmianą przepisów o których mowa w ust. 15 Sprzedawca zobowiązany jest wykazać o ile
wzrosły koszty osobowe ponoszone przez Sprzedawcę, przedstawiając szczegółową
kalkulację porównawczą kosztów osobowych.
17. Zmiany cen jednostkowych nie dotyczą podwyższenia przez Sprzedawcę wynagrodzeń
pracownikom otrzymującym wyższe wynagrodzenie za pracę od minimalnego wynagrodzenia
za pracę.
18. Strona występująca z wnioskiem, o którym mowa w ust. 15 zobowiązana jest uwodnić, że
zmiany przepisów, na które się powołuje mają wpływ na wysokość cen jednostkowych i
uzasadniają zmianę wysokości ceny w proponowanej wysokości.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby są wyrobami medycznymi i są
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) i na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się
przedłożyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie danego odczynnika do obrotu na
terytorium RP.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy pierwszej dostawie lub na etapie
podpisania umowy aktualne karty charakterystyki odczynników w formie papierowej lub
na płycie CD.
3. Wyroby powinny posiadać wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety w języku
polskim.
§3
1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby na własny koszt i ryzyko do
Apteki, w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp.72 w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 730 do 1430. Dostawa wyrobów następuje na koszt i ryzyko
Sprzedawcy.
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2. Sprzedawca dostarczać będzie wyroby do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie
bieżących zamówień określających ilość wyrobów przekazywanych faxem lub e-mailem
przez Aptekę. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić faxem /e-mailem
dzień otrzymania zamówienia. Dowód transmisji danych oznacza, że Sprzedawca
otrzymał zamówienie w momencie jego przesłania przez Kupującego, niezależnie od
ewentualnego potwierdzenia faktu otrzymania zamówienia. Kupujący nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Sprzedawcy
3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby w terminie ………..(nie
dłuższym niż 7 dni roboczych) od dnia złożenia zapotrzebowania . Termin realizacji
zamówienia liczy się od następnego dnia po dniu przekazania zamówienia.
4. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem przypadających w
tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy
5. W przypadku wad jawnych, możliwych do wykrycia przy odbiorze wyrobów, bez
otwierania opakowań Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia wyrobów.
§4
Sprzedający zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia
wynoszący :
a) dla pasków/ testów lateksowych/ krążków antybiotykowych nie mniej niż 12 miesięcy;
b) dla podłoży do oznaczania lekowrażliwości nie mniej niż 12 tygodni, z zastrzeżeniem lit. c)
i lit. d);
c) wymóg 12 miesięcy nie dotyczy odczynników i testów w przypadku których niemożliwe jest
otrzymanie tak długiego okresu ważności (np. produkty krwiopochodne)
d) dla zadania nr 17 poz.

- 41-42 – 5 - 6 tygodni
- 43-44 – 4- 5 tygodni
REKLAMACJE

§5
1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych dostarczonych odczynników/wyrobów Apteka
Kupującego przesyła Sprzedawcy faxem bądź e-mailem reklamację dotycząca wad
odczynnika.
2. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze
oraz w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną do wymiany
odczynników/wyrobów na wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma faksu/e-maila zawierającego informację o
sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 trzeciego dnia od złożenia reklamacji,
uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.
4. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w
tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy. Dnia złożenia reklamacji oraz dnia uznania
reklamacji nie wlicza się do terminu uznania reklamacji oraz terminu wymiany
odczynników na wolne od wad określonych w ust 2.
5. Przez wady wyrobów rozumie się:
a) wady fizyczne w rozumieniu art. 556¹ § 1 kc,
b) brak oznakowania,
c) brak instrukcji i etykiet,
d) niewłaściwe opakowanie jednostkowe.
6. Sprzedawca zobowiązany jest odebrać wadliwy odczynnik na swój koszt i ryzyko z
siedziby Kupującego oraz w zamian dostarczyć towar wolny od wad w ciągu 6 dni
roboczych od daty uznania reklamacji za uzasadnioną.
7. Na uzasadniony wniosek Sprzedawcy złożony faxem/e-mailem Kierownik Apteki
Kupującego może wyrazić zgodę na dostarczenie przez Kupującego zareklamowanego
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odczynnika/wyrobu do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę na koszt i ryzyko
Sprzedawcy .
8. W przypadku nie dostarczenia odczynnika/wyrobu wolnego od wad w terminie
określonym w ust.2 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej
niezrealizowanej części umowy w zakresie asortymentu, którego dotyczyła reklamacja.
9. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej stronie otrzymanie
faxu/e-maila. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód
transmisji danych oznacza, że strona otrzymała korespondencję w momencie jej
przekazania przez druga stronę , niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej
otrzymania.
§6
1. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy
Sprzedawcy, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.
2. Kupujący wymaga wystawienia faktury za dostarczone wyroby zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi wystawiania faktur. W przypadku wystawienia faktury
niezgodnie z przepisami termin zapłaty liczy się od otrzymania przez Kupującego
prawidłowo wystawionej faktury.
3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności wyłącznie za wyroby dostarczone do
Apteki Szpitalnej Kupującego. Przekazanie wyrobów innej jednostce organizacyjnej
Kupującego aniżeli Apteka, a w szczególności dostarczenie wyrobów bezpośrednio
użytkownikowi następuje na ryzyko Sprzedawcy i Sprzedawca nie ma prawa domagać
się zapłaty za te wyroby.
§7
1. Bez zgody Kupującego Sprzedający nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności
Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności
ubocznych (np. odsetek) , jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych
ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W
szczególności Sprzedający bez pisemnej zgody Kupującego nie ma prawa zawierać umów
poręczenia , umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc
przekazu świadczenia Kupującego należnego na podstawie niniejszej umowy .
2. Zgoda Kupującego winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów
ze strony Sprzedawcy będzie:
................................................................... tel. ………………….. fax. ................................
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów
ze strony Kupującego będzie: Artur Gabrych tel. (91) 466-11-88 fax. (0-91) 466-11-19,
emaila: apteka@spsk2-szczecin.pl.
3. W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie
informacje o zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do
kontaktów nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy.
§9
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę,
Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub
opóźnienia w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad w wysokości 1 % za każdy dzień
opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów
jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia
b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie
Sprzedawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy.
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2. Kupujący zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdyby wielkość poniesionej szkody przewyższała wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
3. W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym
w § 3 ust 3 umowy, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Kupujący ma prawo
dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Sprzedawcę kwotą odpowiadającą
wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar
mownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.
§ 10
1. W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu
stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku wyrobu z innych przyczyn, nie
zawinionych przez Sprzedawcę Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich
odpowiednikach brakującego wyrobu występującego w obrocie oraz zobowiązany jest
zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika brakującego wyrobu po cenie nie
wyższej od ceny podanej w ofercie.
2. Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej
taką samą jakość co wyrób, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a)
3. Sprzedający zobowiązany jest przesłać do Apteki Zamawiającego:
a) informację o przyczynach braku wyrobu oraz jego odpowiednikach,
b) nieodpłatnie oferowany wyrób zamienny w ilości wystarczającej do wykonania ….
oznaczeń,
c) dokumenty dopuszczające oferowany wyrobu zamienny do obrotu, o ile są wymagane
zgodnie z przepisami.
4. Po przetestowaniu nieodpłatnej próbki Kupujący powiadomi Sprzedawcę faksem lub
pocztą elektroniczną o decyzji w sprawie dostarczania zamiennego wyrobu.
5. W przypadku pozytywnej decyzji Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest przesłać
Kupującemu aneks do umowy. wykonawca ma prawo realizować dostawy wyrobu
zamiennego dopiero po podpisaniu aneksu do umowy.
6. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany wyrobu na inny podejmuje Kupujący.
7. Postanowienia ust 2-6 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia do obrotu po
zawarciu umowy nowych odczynników o lepszej jakości od wyrobów stanowiących
przedmiot umowy. Sprzedający w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych wyrobów
lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie , o którym mowa w ust 3 lit.a) podać na czym
polegają różnice nowego wyrobu w stosunku do wyrobu stanowiącego przedmiot umowy
i uzasadnić ich wpływ na jakość wyrobu.
§11
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku :
a) obniżenia ceny oraz zmian korzystnych dla Zamawiającego
b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 umowy,
c) zmiany wielkości opakowania, jeżeli odpowiada ona uzasadnionym potrzebom
Zamawiającego, a cena 1 ml odczynnika dla nowego opakowania nie będzie wyższa od
ceny 1 ml określonego w formularzu cen jednostkowych w przypadku,
d) zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których
będzie wynikał obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu
prawnego.
3. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane
zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony
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projekt aneksu do umowy a w przypadku, o którym mowa w § 11 ust 12 umowy do
wniosku ponadto winny być załączone dowody na okoliczność w jakim stopniu
powoływana zmiana przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych.
4. Zmiana umowy polegająca na zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 1 ust. 9 nie wymaga aneksu
do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie
stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).

5. Zmiana umowy polegająca na przedłużeniu okresu obowiązywania umowy zgodnie z § 16
ust. 3 umowy nie wymaga aneksu do umowy.
§ 12
Na uzasadniony wniosek Kupującego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości
poszczególnego asortymentu w ramach danego zadania przy zachowaniu wartości zadania
określonej w Formularzu oferty.
§ 13
Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę w całości z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego nie mniej niż 30 dni kalendarzowych w przypadku nienależytego realizowania
umowy przez Sprzedawcę a w szczególności w przypadku:
a) co najmniej trzykrotnego dostarczenia wyrobów z opóźnieniem,
b) co najmniej 3-krotnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak
oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie.
§ 14
Kupujący prawo odstąpić od umowy w całości bądź w zakresie danego zadania w
przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w razie zaistnienia przesłanek
określonych w art. 145 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. nr 113 z 2010 r., poz. 759).
§ 15
1. W sprawach spornych właściwy miejscowo do rozpoznania sporu jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Kupującego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych.
§ 16
1/ Okres realizacji umowy wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust 3.
2/ Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 w całości bądź w
odniesieniu do poszczególnych zadań w wypadku dostarczenia Kupującemu wyrobów na
wartość netto określoną w Formularzu cen jednostkowych dla danego zadania.
3/ W przypadku niewykorzystania ilościowego wyrobów w terminie wskazanym w ust 1
Kupujący ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji umowy/ poszczególnych
zadań. Kupujący ma prawo składać oświadczenie o przedłużeniu obowiązywania
umowy wielokrotnie , z tym , że łączny okres przedłużenia umowy/ poszczególnych
zadań w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy.
4/ Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o przedłużeniu okresu
obowiązywania umowy jest Kierownik Apteki Szpitalnej Kupującego.
5/ Jednostką organizacyjną Sprzedawcy uprawnioną do przyjmowania oświadczenia o
przedłużeniu realizacji umowy i potwierdzenia jej otrzymania jest:
Dział …………………………………………… tel. ………………………….
Fax …………………………..
6/ Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o przedłużeniu okresu realizacji umowy winno
nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
§ 17
Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 egzemplarze
otrzymuje Kupujący a 1 egzemplarz otrzymuje Sprzedawca.
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