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U M O W A nr /2021
Zawarta w dniu
r. w Warszawie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej Warszawa Ursynów, z siedzibą w Warszawie, 02 – 786 Warszawa, ul. Zamiany
13, wpisanym do KRS w dniu 09.10.01 pod numerem 0000049900, REGON: 017185839 , NIP :
951– 19– 98– 375, reprezentowanym przez:
p.o. Dyrektor
Paweł Kurek
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
, KRS , REGON: , NIP: ,
reprezentowaną przez :
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) o następującej treści :
§1
1. Wykonawca jako uprawniony dysponent analizatora biochemicznego wraz z kompletnym
wyposażeniem, oddaje Zamawiającemu do użytkowania automatyczny analizator wg
parametrów określonych w jego ofercie z dnia .2021 r.
2. Wydzierżawiony przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę do Centralnego
Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.
§2
1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu instrukcję obsługi aparatu, w języku polskim całość
dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatu oraz zapewnia
bezpłatnie montaż aparatu i przeszkolenie personelu (około 10 osób) w zakresie jego obsługi.
2. Aparat wraz z instrukcją, o których mowa w ust. 1 oraz innymi dokumentami uprawniającymi
do używania aparatu, zostanie wydany Zamawiającemu w ciągu 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, po stwierdzeniu przez
Zamawiającego faktu przekazania aparatu w stanie kompletnym i nadającym się do umówionego
użytku.
§3
Zamawiający będzie używać wydzierżawiony aparat w sposób odpowiadający jego
właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.
§4
1. Zamawiający przyjmuje aparat w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się do używania
zgodnie z przeznaczeniem przez czas trwania dzierżawy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparat Wykonawcy z chwilą rozwiązania umowy, w
stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym z prawidłowej
eksploatacji.
3. W okresie dzierżawy Wykonawca będzie zapewniał w ramach czynszu dzierżawnego serwis
dla Zamawiający, z wyjątkiem uszkodzeń, wynikłych z wadliwej eksploatacji aparatu, kiedy
to koszty naprawy będzie pokrywał Zamawiający.

4. W przypadku trwania stałej wadliwości działania aparatu, Wykonawca jest zobowiązany do
bezzwłocznej wymiany na aparat wolny od wad.
§5
1.
Czynsz dzierżawny w okresie obowiązywania umowy wynosi:
brutto, tj. z podatkiem VAT: zł (słownie: złotych)
2.
Miesięcznie Zamawiający będzie płacił miesięcznie brutto: zł (słownie: złotych).
3.
Kwota czynszu dzierżawy określona w ust. 1 nie ulega zmianie przez okres trwania
umowy dzierżawy.
4.
Faktura VAT będzie wystawiona przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów ul. Zamiany 13, 02786 Warszawa.
5.
Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania zapłaty przelewem na konto bankowe
Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień potwierdzenia polecenia przelewu przez Bank
Zamawiającego.
§6
Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy ubezpieczyć aparat oraz
uiszczać odnośne podatki i inne ciężary związane z posiadaniem aparatu.
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy aparatu w ciągu 12 godzin
roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego dokonanego za pomocą telefonu,
faksu lub poczty elektronicznej.
2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonej awarii w terminie 48 godzin od chwili
jej zgłoszenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie może zapewnić wykonania naprawy w terminie, o którym mowa w
ust. 2, jest on jednocześnie zobowiązany do dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach
technicznych odpowiadających aparatowi stanowiącemu przedmiot umowy oraz o konfiguracji i
wyposażeniu niezbędnym do realizacji przez Zamawiającego swoich obowiązków w zakresie
wykonywania badań biochemicznych.
4. Jeżeli dostarczenie aparatu zastępczego w terminie określonym w ust. 2 określonym w zdaniu
poprzedzającym okaże się niemożliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania innej
jednostki prowadzącej laboratorium certyfikowane w zakresie badań biochemicznych., w
terminie 48 godzin od daty odbioru materiału do badań od Zamawiającego. Koszt wykonania
badań w takim trybie ponosi Wykonawca.
5. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w terminie, o którym mowa w ust. 4 innej jednostki
prowadzącej laboratorium certyfikowane w zakresie badań biochemicznych., Zamawiającego
przysługuje uprawnienie do samodzielnego zamówienia wykonania badań biochemicznych., na
koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zapewnia aparat zastępczy na okres niezbędny do wykonania naprawy, nie
dłuższy jednak niż 30 dni, chyba że z uzasadnionych przyczyn strony Zamawiający wyrazi
zgodę na okres dłuższy.
7. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do zastąpienia aparatu będącego przedmiotem
umowy na inny aparat po przeglądzie technicznym, o parametrach technicznych
odpowiadających aparatowi stanowiącemu przedmiot umowy oraz o konfiguracji i wyposażeniu
niezbędnym do realizacji przez Zamawiającego swoich obowiązków w zakresie wykonywania
badań biochemicznych., jeżeli mimo trzykrotnej jej naprawy wynikłej z powodu tej samej wady
zaszła konieczność kolejnej naprawy.
§8

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie, gdy:
1) Wykonawca nie wymieni w terminie 3 dni roboczych od pisemnego wezwania aparatu
wadliwie działającego na aparat wolny od wad
2) pomimo uprzedniej wymiany dostarczony aparat działa wadliwie.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym:
a) jeżeli stwierdzi używanie aparatu niezgodnie z warunkami umowy lub warunkami
technicznymi eksploatacji aparatu;
b) w przypadku zalegania z płaceniem dzierżawy za aparat 2 kolejnych opłat czynszu
dzierżawnego i braku dokonania zapłaty za czynsz w dodatkowo ustalonym terminie.
c) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
§9
Zamawiający nie może oddać aparatu w całości lub częściowo osobie trzeciej do bezpłatnego
użytkowania albo w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy.
§ 10
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
§ 11
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalne są także innych w sytuacjach przewidzianych w
ustawie PZP.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie
pisemnej za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz właściwym
przepisom Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory strony wynikłe z tej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiający.
§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia .21 r., na podstawie której
wyłoniono Wykonawca – zał. nr 1,
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
Zamawiający
Wykonawca

