
Zał. nr 2 do SIWZ 

 

Projekt umowy 

Dotyczy pakietu nr 1-21 

 

zawarta w Krakowie w dniu …………….r. pomiędzy:                        

 

 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 

Kraków, ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział 

XI Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009118, NIP 675-11-99-

459, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego 

a 

………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

.................................................................................................... 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - nr postępowania DZP.272-28/14, w zakresie pakietu nr 

…..  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1. 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu odczynników 

laboratoryjnych (zwanych dalej „odczynnikami”) zgodnie z asortymentem oraz po cenach określonych 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu, stanowiącymi 

integralną część umowy. 

 

§2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki, o których mowa w  §1 

częściami, na podstawie zamówień określających asortyment, ilość i termin dostawy przedmiotu 

zamówienia, nie przekraczający pięciu dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku). 

2. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do laboratorium 

medycznego w siedzibie Zamawiającego.  

3. Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 pisemnie, faksem na numer  

……………………... lub e-mailem ……………… 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na koszt i 

ryzyko własne. 

5. Wydawanie Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy następować będzie w 

siedzibie Zamawiającego na podstawie pisemnego potwierdzenia na fakturze lub dokumencie 

dostawy, po dokonaniu odbioru ilościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

6. Ilość podana w załączniku, o którym mowa w ust. 1 może ulec modyfikacjom w trakcie 

obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości  w danym pakiecie określonej w 

załączniku, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest 

towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§3. 

1. Wykonawca może dostarczyć odczynniki w innych wielkościach opakowań niż określone w 

załączniku, o którym mowa w §1. jedynie w przypadku zmiany wielkości opakowań przez 

producenta oraz wyłącznie pod warunkiem niezwłocznego pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego, z jednoczesnym podaniem aktualnej wielkości opakowania. Ceny odczynników 

nie mogą być wyższe niż ceny określone w Załączniku nr 1 do umowy, o którym mowa §1. 



2. Ilości podane w ofercie Wykonawcy mogą ulegać zmianie, w zakresie poszczególnych pozycji 

załącznika, o którym mowa w §1, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, co nie 

stanowi zmiany umowy ani jej nienależytego wykonania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie umowy. Obowiązek 

ciągłości dostaw nie dotyczy przekroczenia przez Zamawiającego terminów zapłaty ponad 60 dni. 

 

§4. 

1. Wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ………….. zł brutto (słownie złotych: 

…………),  tj. netto: ……………. zł + VAT ……..zł. 

2. Podana w ust. 1 wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu, 

rozładunku i ubezpieczenia do Zamawiającego. 

 

§5. 

1. Płatności za dostawy dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. 

2. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom określonym w załączniku do 

umowy. 

3. Ceny na fakturze będą zawierać poszczególne pozycje dostawy oraz podatek VAT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia na fakturze bądź na dołączonej do niej dokumentacji 

nr serii i daty ważności danej partii odczynników. 

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu 

zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku 

kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności. 

 

§6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w 

wysokości 4% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w 

dostawie z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto 

niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia 

przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia 

uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o 

którym mowa w  §9 ust. 3. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, jak też w przypadku rozwiązania umowy w trybie §11 ust. 2. 

4. W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie uzgodnionym jako dzień dostawy, 

Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie potrącona  różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a 

cenami towarów zakupionych u innego Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w 

zapłacie należności objętej przedmiotem niniejszej umowy za wyjątkiem okoliczności, gdy 
zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu wynosi ponad 60 dni licząc od terminu 
zapłaty. Wykonawca jest  wówczas uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem 
obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności. 

 

§7. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie.                                

§8. 



Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy winny być przedstawione przez Wykonawcę w 

języku polskim.        

§9. 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości, wolny od wad oraz posiada 

wymagane atesty i dopuszczenia do obrotu. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod 

warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego na brak ilościowy Zamawiający 

sporządzi na tą okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do 

złożenia pisemnej odpowiedzi na przesłaną reklamację oraz dokonania wymiany towaru na 

pełnowartościowy w ciągu 3 dni roboczych.  

 

§10. 

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczanego towaru co do: 

A/ nazwy 

B/ wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru 

C/ nr serii i daty ważności danej partii towaru 

D/ sposobu przechowywania 

§11. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  ………….. do dnia …………….. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności nie 

zrealizowania zamówionej części odczynników, po uprzednim wezwaniu go do niezwłocznego 

usunięcia zaniedbań.  

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2 miesięcznym wypowiedzeniem. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.                                           

 

§12. 

Strony ustalają osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej 

umowy:                                        

- ze strony Zamawiającego: Bożena Burdzel-Fröhlich 

- ze strony Wykonawcy: ………………………. 

 

§13. 

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy na następujących warunkach: 

1) w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniego 

odczynnika - zastąpienie tego odczynnika przez Wykonawcę innym o identycznych 

właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny odczynnika zastępowanego,  

2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta - zmianę cen z 

zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, 

3) w przypadku zmian cen urzędowych odczynników, wprowadzonych rozporządzeniem 

odpowiedniego Ministra, zmiany cen umownych następują, stosownie do tych zmian, 

2. W  przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen odczynników, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1), zakres umowy i wartość umowy ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu. 

3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w 

szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych 

umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 



4. Zmiany umowy następują w formie pisemnych aneksów. 

 

§14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§15. 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku 

braku porozumienia rozstrzygającym spór jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

§16. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

Załącznik nr 2a do SIWZ 

 

Umowa dzierżawy (projekt)   

Dotyczy pakietu nr 6,10-13, 17, 19, 20 

 

 

zawarta w dniu ……….. w Krakowie pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie ul. 

Strzelecka 2, wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział 

Gospodarczy KRS 0000009118, NIP:675-11-99-459, zwanym w dalszej części umowy 

„Dzierżawcą”, reprezentowanym przez: 

lek. med. Stanisława Stępniewskeigo 

a 

…………………………….., zwaną dalej „Wydzierżawiającym”, reprezentowanym przez:  

.................................................................................................... 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.),  nr postępowania DZP.272-28/14 została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem dzierżawy jest sprzęt laboratoryjny ………. o numerze zgodnym z protokołem 

przekazania – dotyczy Pakietu nr ……………... 

 

§ 2 

1.Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i zobowiązuje się oddać 

Dzierżawcy do użytkowania aparat, o którym mowa w § 1, za zapłatą czynszu dzierżawy. 

2.Wydzierżawiający zobowiązuje się do zainstalowania i uruchomienia przedmiotu dzierżawy w 

uzgodnionym miejscu i terminie, a także do bezpłatnego przeszkolenia personelu w zakresie obsługi 

przedmiotu dzierżawy w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę. 

 

§ 3 

Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1 jest sprawny oraz 

posiada gwarancję udzieloną na cały okres dzierżawy. 

 

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ………... do dnia …………. 



 

§ 5 

1. Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem 

i wymogami prawidłowej eksploatacji zawartymi w instrukcji obsługi producenta sprzętu 

laboratoryjnego. 

2. Dzierżawca nie może udostępniać przedmiotu dzierżawy do bezpłatnego używania osobom trzecim 

ani go poddzierżawić. 

3. Dzierżawca traci prawo do gwarancji w przypadku: 

- użytkowania aparatu niezgodnie z postanowieniami instrukcji obsługi, 

- używania odczynników innych niż zalecane przez producenta analizatora. 

 

§ 6 

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się świadczyć w ramach czynszu dzierżawnego usługi serwisowe 

(w szczególności: naprawy, przeglądy techniczne, konserwację) przez cały czas trwania 

dzierżawy. 

2. W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad lub usterek w przedmiocie dzierżawy, 

Dzierżawca zawiadamia niezwłocznie Wydzierżawiającego o powstałych wadach lub usterkach, a 

Wydzierżawiający zobowiązuje się w ramach czynszu dzierżawnego do ich bezwzględnego 

usunięcia w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. 

3. Czas reakcji Wydzierżawiającego na zgłoszenie awarii wynosi maksymalnie 48 godzin roboczych 
biorąc pod uwagę tylko dni robocze. 

4. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w terminie,  o którym mowa w  ust. 2 

Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu urządzenia zastępczego. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają miesięczną wysokość czynszu dzierżawy w wysokości …………….. zł brutto 

(słownie złotych: ………………). 

2. Strony ustalają, że ustalona w ust. 1 kwota płatna będzie przelewem na konto 

Wydzierżawiającego w terminie do 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez 

Wydzierżawiającego. 

3. W przypadku nie wywiązania się Wydzierżawiającego z obowiązku, o którym mowa w § 6 

ust. 4 Dzierżawca jest uprawniony do obniżenia czynszu proporcjonalnie do czasu, w którym 

nie mógł korzystać z aparatu. 

4. Strony przewidują możliwości podwyższenia czynszu dzierżawy, o którym mowa w ust. 1 w 

przypadku podwyższenia stawek podatku VAT. 

7. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 8 

1. Po zakończeniu umowy, Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić aparat Wydzierżawiającemu w stanie 

nie gorszym ponad normalne zużycie. 

2. Przekazanie aparatu Dzierżawcy oraz jego zwrot Wydzierżawiającemu po rozwiązaniu niniejszej 

umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

3. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatu, 

nie wynikające z normalnej eksploatacji. 

  

§ 9 

Wydzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć wraz z aparatem instrukcję obsługi w języku polskim. 

 

§ 10 

Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie jej przedmiotu w przypadku awarii aparatu 

konieczności zastąpienia go innym urządzeniem.  

 

§ 11 



Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie 
wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu: 

1. W celu realizacji umowy 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 oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w 
zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w 
szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych. 

4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest 
uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych 
uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 
oraz 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. 

6. 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. 

7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie 
pracownicy/współpracownicy 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/współpracownikom 
na każde żądanie Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników 
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

9. 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. Tajemnica 
ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych. 

10. 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. 

11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do 
niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych. 

 

 

§ 12 

1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy na dostawę odczynników z dnia 

…………….. 

2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca używa przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Dzierżawca 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wydzierżawiający może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 



§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§14 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku 

braku porozumienia rozstrzygającym spór jest Sąd właściwy dla siedziby Dzierżawcy. 

 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 WYDZIERŻAWIAJĄCY                                                                  DZIERŻAWCA  
 

 


