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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA  /projekt/ 

 

zawarta w dniu ..........................................2021r.  w Choroszczy pomiędzy 

Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w 

Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz 

NIP: 966-12-29-572, REGON: 050580458, 

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną 

reprezentowanym przez: 

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

a  

........................................................................................................................................... ,   

zwaną/ym dalej Wykonawcą lub Stroną,  

reprezentowaną/nym przez:  

................................ - ........................... 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego znak sprawy SZP 3820 – 2/21 w trybie podstawowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019r. poz. 2019 ze zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 

zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw odczynników, akcesoriów  wraz z dzierżawą analizatora do 

oznaczeń immunochemicznych oraz dostaw barwników do hematologii i analityki  na okres 

obowiązywania n/n umowy, na warunkach i o parametrach zgodnych z treścią niniejszej Umowy i 

oferty złożonej w postępowaniu.  

2. Załączniki nr 1, 2, 3 do SWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu znak SZP 3820 – 

2/21 stanowią integralną część niniejszej Umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2, 3 do Umowy. 

 

§ 2 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę: 

……………. zł netto 

……………. zł brutto 

w tym: 

miesięczny czynsz dzierżawny: 

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł) 

Łącznie w okresie obowiązywania umowy czynsz dzierżawny: 

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł) 

................................ zł brutto (słownie:  ................................ zł) 

w tym podatek VAT % 

2. Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SWZ złożony w ofercie stanowiący integralną 

część niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający 

wykorzysta 80% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 

20% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający może 

wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu 

określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia 

odszkodowawcze. 

4. Cena brutto określona w Umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić za przedmiot Umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

Umowy, wynikające wprost z Umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamówienia, 

jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI (dot. sukcesywnych dostaw) 
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1. Rozliczenie za dostarczony asortyment odbywać się będzie fakturami częściowymi, z których każda 

płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej 

odbioru przez Zamawiającego. 

2. Ceny jednostkowe za poszczególne partie zamawianego asortymentu naliczane będą zgodnie z cenami 

podanymi w Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym integralną część Umowy. Podane 

ceny zawierają wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem do Magazynu asortymentu do 

lokalizacji wskazanych w § 4 poniżej. 

3. Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o 

którym mowa w  § 4 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura doręczona zostanie Zamawiającemu 

w tym samym dniu, co dostarczony przedmiot Umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Strony zastrzegają, iż wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy właściwy do zapłaty wynagrodzenia jest rachunkiem ujawnionym na białej liście 

podatników VAT, w przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności 

wynagrodzenia do czasu podania przez Wykonawcę numeru rachunku ujawnionego na białej liście 

podatników VAT. W powyższym przypadku uznaje się, iż do czasu podania prawidłowego numeru 

rachunku bankowego Zamawiający nie pozostawał w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia. 

4. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony 

zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia 

podjęcia rozmów.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił 

fakturę. 

6. Adresem przekazania faktury, w przypadku przekazywania jej w wersji papierowej jest:  

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w 

Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz. 

7. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane 

na adres e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl  

§ 4 WARUNKI DOSTAWY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na 

podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej 

Umowy asortymentu w ciągu ….. dni roboczych od chwili złożenia zamówienia mailowego lub 

pisemnego, przez pracownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt do siedziby Zamawiającego w lokalizacji:  

siedziba Zamawiającego – Dział  Diagnostyki Laboratoryjnej w dniach i godzinach pracy (poniedziałek 

- piątek, godz. 07.00-14.30) 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 

a) do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem 

ewentualnej reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego, 

b) towar odpowiednio opakowany i oznaczony, 

c) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,  

d) instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania asortymentu – przy 

pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji. 

5. Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych 

od dnia wezwania, dokumenty dopuszczające przedmiot Umowy do obrotu (deklaracja zgodności 

wytwórcy, certyfikaty CE, a w przypadku wyrobów medycznych także inne wymagane prawem 

obowiązkowe dokumenty) pod rygorem naliczenia kar umownych, w wysokości o której mowa w § 6 

ust. 1 pkt d) Umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ww. dokumentów. W przypadku nie 

dostarczenia Zamawiającemu ww. dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega 

sobie ponadto prawo do rozwiązania Umowy w trybie § 9 ust. 3. 

mailto:szpital@sppchoroszcz.med.pl
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6. Niezależnie od zapisu § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania 

niniejszej Umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie 

poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 20% różnicy dla każdej z 

pozycji danego zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z rodzaju i 

ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub 

zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z 

Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach wartości brutto danego pakietu.  

§41 WARUNKI DZIERŻAWY  

1. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem analizatora: ……………………. 

…………………………………………….… (podać nazwę) o wartości brutto: 

.................................................. numer produkcyjny ......................................................., rok produkcji 

.........................................................................., zwanych dalej aparaturą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu w/w aparat na okres 36 miesięcy trwania 

niniejszej umowy. 

3. Czynsz dzierżawny w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający uiszczać będzie za 

okresy miesięczne przez Wykonawcę, po zakończeniu każdego miesiąca dzierżawy, na zasadach 

określonych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, przy czym faktury będą dostarczane Zamawiającemu z tego 

tytułu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca a czynsz dzierżawny za pierwszy miesiąc 

obowiązywania niniejszej umowy zostanie proporcjonalnie obniżony do czasu rzeczywiście trwającej 

dzierżawy tj. od dnia  zainstalowania i uruchomienia aparatury do dnia upływu pierwszego miesiąca 

obowiązywania umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć aparat we własnym zakresie i na własny koszt. Wraz z 

dostarczeniem aparatury i dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

potwierdzoną kserokopię polisy ubezpieczeniowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić aparat w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy na własny koszt i we własnym zakresie.  

6. Zamawiający zobowiązuje się użytkować aparat zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. 

7. Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, 

odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości 

wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatu, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie 

objętą ubezpieczeniem aparatu. 

8. Po upływie terminu wymienionego w § 12 ust. 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparat 

w stanie nie pogorszonym niż stan wynikający z normalnej eksploatacji. Zwrot aparatu potwierdzony 

zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez obie strony. 

9. Zamawiający ponosić będzie zwykłe koszty utrzymania aparatury. 

10. Na koszt Wykonawcy skalkulowany w cenie oferty dokonywane będą wszelkie naprawy niezbędne do 

prawidłowej eksploatacji aparatu za wyjątkiem napraw, będących następstwem nieprawidłowej lub 

niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, których koszty ponosi Zamawiający. 

11. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z awarii aparatu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. 

12. Zamawiający umożliwi na prośbę Wykonawcy dostęp do aparatu celem dokonania niezbędnych 

napraw, przeglądów i konserwacji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w cenie oferty okresowych przeglądów i konserwacji, nie 

rzadziej niż zalecenia producenta (nie mniej jednak niż raz w roku) a także po każdej naprawie. 

Wykonawca zapewnia także w ramach niniejszej umowy aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy). 

14. Wykonawca zapewni przyjazd serwisu do 24 godzin od zgłoszenia awarii od poniedziałku do piątku. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię aparatu do 24 godzin  od dnia zgłoszenia telefonicznego 

zaistniałej sytuacji przez pracownika Zamawiającego. W przypadku wystąpienia trzech awarii w 

okresie 6 miesięcy Wykonawca wymieni analizator na własny koszt. 

15. W przypadku uszkodzenia aparatu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a niemożliwych do 

usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany urządzenia w terminie do 7 dni. W 

przypadku, gdy termin ten nie będzie mógł być zachowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Strony uzgadniają termin, w którym nastąpi wymiana wadliwej aparatury. 
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16. W przypadku przeglądów technicznych poza siedzibą Zamawiającego lub naprawy aparatu trwającej 

dłużej niż 48 godzin w dni robocze, Wykonawca zapewni aparat zastępczy w ciągu 24-48 godzin w dni 

robocze od chwili telefonicznego zgłoszenia na wskazany numer telefonu/ewentualnie e-mail  

Wykonawcy. 

17. Zamawiający bez pisemnej zgody Wykonawcy nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, przeróbek, 

nie będzie usuwał, odłączał lub przyłączał jakichkolwiek dodatkowych części bądź urządzeń. 

18. Bez zgody Wykonawcy udzielonej pisemnie, Zamawiający nie może zmienić miejsca instalacji 

aparatów, oddać osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani wydzierżawiać. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach ceny oferty szkolenia wskazanych przez 

Zamawiającego osób w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatów potwierdzonego certyfikatem, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od zainstalowania i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. 

Dokładny termin szkolenia należy ustalić z  osobą wskazaną w § 11 ust. 4.  

20. Dostawa, instalacja, uruchomienie aparatu i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi winno być 

udokumentowane protokolarnie. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji  dopuszczającej 

aparat do obrotu na terenie Unii Europejskiej tj. certyfikat CE lub wpis do rejestru wyrobów 

medycznych oraz dokumentacji technicznej i gwarancyjnej oraz 1 egzemplarz pełnej i skróconej 

instrukcji obsługi przedmiotu umowy sporządzonej w języku polskim lub w języku oryginalnym wraz z 

tłumaczeniem na język polski najpóźniej w dniu dostarczenia aparatu. Wykonawca wraz z aparatem 

dostarczy także paszport techniczny zawierający autoryzowany wpis poświadczający sprawność 

funkcjonalną aparatu. 

22. W celu zapewnienia odpowiedniego przechowywania odczynników i materiału badanego Wykonawca 

w ramach czynszu dzierżawnego dostarczy do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej chłodziarko-

zamrażarkę wys. max. 180 cm (zamrażarka w górnej części).  

23. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia aparatury do systemu informatycznego Infinity firmy 

Roche, zainstalowanego w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej, nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od zainstalowania i uruchomienia aparatu w siedzibie Zamawiającego.  

 

§ 5 GWARANCJA 

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze w trakcie 

wykonywania niniejszej Umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później 

niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 

2. W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 72 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację 

dotyczącą: 

a) braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych; 

b) wad jakościowych w ciągu 7 dni, 

z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 

a) dostarczenia towaru złej jakości, 

b) dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem,  

c) dostarczenia towaru z  opóźnieniem ponad 7 dni, 

d) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub  

etykiet, numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4 ust. 4. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i odesłania go na koszt 

Wykonawcy, jeżeli termin ważności: 

a) odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego do HIV, HBs antygen, anty-HCV będzie krótszy niż 

8 miesięcy licząc od dnia dostawy do  Zamawiającego 

b) odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego dla pozostałych oznaczeń będzie krótszy niż 6 

miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego; 

c) odczynników do hematologii i analityki będzie krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia dostawy do 

Zamawiającego. 

 



5 

 

 

§ 6 KARY UMOWNE, ODSETKI 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:  

a) nieterminowej dostawy sukcesywnej w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy  za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1niniejszej Umowy, 

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 ust. 2, 3 lub § 41 ust. 5, 14, 15 lub 19 niniejszej Umowy w 

wysokości 0,5 % kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminów tam określonych; 

c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości kwoty 

brutto wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy niezrealizowanej części Umowy; 

d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 pkt a) i d) lub 5 lub § 41 ust. 21 

niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej 

szkody przekroczy wysokość kar umownych 

3. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może 

przekroczyć 20% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

5. Za nieterminowe uregulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy, Strony zachowują prawo do 

dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych oraz odszkodowań. 

 

§ 7 ZAKRES I WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN 

1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, innych niż przewidziane 

niniejszą Umową lub dopuszczone przepisami prawa. 

2.  Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:  

a) polegające na zmianie numerów katalogowych, kodów lub symboli asortymentu będącego przedmiotem 

n/n umowy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie i parametrów przedmiotu Umowy, 

b) polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w 

przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu, wprowadzenia do 

obrotu przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia 

znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez 

zmiany ceny brutto określonej w Umowie, 

c) nastąpi objęcie danego asortymentu ceną urzędową, wówczas obowiązuje przez ten okres cena 

urzędowa, chyba, że cena ofertowa jest niższa, w takim wypadku obowiązuje cena ofertowa. Dotyczy 

to również sytuacji, w których dany asortyment został objęty w trakcie obowiązywania Umowy cenami 

urzędowymi, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, dokonanie podwyższenia cen przez 

Wykonawcę z powodu wzrostu stawki podatku VAT w stosunku do cen ofertowych, nie może 

przekraczać cen urzędowych. W razie obniżenia cen urzędowych na asortyment objęty niniejszą 

Umową, ceny ulegają obniżeniu do  wysokości obowiązujących w danym momencie cen urzędowych, 

d) polegające na wykreśleniu danego asortymentu z Umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto 

Umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów 

odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji, 

e) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach Stron, związane z przekształceniem podmiotowym Stron, 

f) zmiany Umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych 

do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, 

g) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które 

weszły w życie po zawarciu Umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania Umowy 

do zmienionych przepisów prawa,  

h) w przypadku nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy do 

końca okresu trwania Umowy, Umowa za obopólną zgodą może ulec przedłużeniu do wyczerpania 
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limitu finansowego wynikającego z wartości przedmiotu Umowy, o ile będzie to korzystne dla 

Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy. 

i) w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

3. Zmiany ujęte w ustępie 2 pkt a) nie wymagają podpisania aneksu przez Strony Umowy a jedynie 

złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na 

zmiany określone w pkt a). Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania w/w 

pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie 

pisemnej, zmianę uważa się za ważną. 

4. Dopuszcza się inne zmiany treści Umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie 

konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter 

korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, 

zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez 

Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych Umową dodatkowych czynności 

przez Wykonawcę w ramach Umowy, przesunięciu terminu realizacji Umowy, jeśli przesunięcie 

wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z płatnikiem lub harmonizacją innych 

okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz 

inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są 

związane z zachowaniem płynności w działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej 

okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści Umowy, 

w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania finansowania ze strony płatnika lub w przypadku 

zmiany procedur medycznych u Zamawiającego, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla 

realizacji przedmiotu Umowy w pierwotnym kształcie. 

5. Każdorazowa zmiana Umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego 

wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności 

lub dopuszczalności zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w § 7, w § 4 ust. 6 oraz 

przewidzianych przepisami prawa. 

6. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron Umowy, w 

formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub 

uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w § 7, w § 4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami 

prawa.  

 

§ 8 ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA  

W OPARCIU O ART. 436 pkt 4 USTAWY PZP 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

- na zasadach i w sposób określony w § 8 ust. 2 – 8 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do 

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy, wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
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4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 

2, 3 lub 4 Umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 

związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub 4 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz Umowy. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub 4 Umowy, jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy. 

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

2. Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może powierzyć 

wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie 

zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku  

a) realizacji Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy, 

b) podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów niniejszej Umowy, 

c) innej nienależytej realizacji Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy. 

4. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym 

oświadczeniu podpisanym przez obie Strony. 

5. Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, 

powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej itp.). 

7.  Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, po 

wystąpieniu okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faksem, mailem lub 
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na piśmie. 

 

§ 10 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

……………………… tel.:  …………….. e-mail: ……………………..  lub w przypadku nieobecności 

inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest:……………………. 

tel.: ………………….…………….. e-mail: …………………….. lub w przypadku nieobecności inna 

osoba upoważniona przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zmiany w/w osób nie wymaga się zachowania formy pisemnej. 

 

§ 11 OKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. od dnia 

……..………….. do dnia …………………..., z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. 

2. Umowa lub jej część w ramach danego pakietu wygasa w całości (także w zakresie dzierżawy) przed 

upływem terminu, o którym mowa wyżej w przypadku wyczerpania limitu finansowego przedmiotu 

Umowy w zakresie dostaw lub danego pakietu określonego niniejszą Umową w zakresie dostaw przed 

upływem w/w terminu, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych przepisami prawa i z 

zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2 Umowy. 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży ani zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności lub jakiejkolwiek jej części, przysługującej mu z tytułu realizacji    

niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody podmiotu, który utworzył SPP ZOZ w Choroszczy czyli: 

Zarządu Województwa Podlaskiego, wyrażonej na piśmie. 

2. Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie adresu, nazwy i siedziby oraz wszelkich zmianach 

związanych ze statusem prawnym. 

3. Nie zawiadomienie o zmianach danych, o których mowa w postanowieniu ust. 2 powyżej powoduje, że 

oświadczenia i zawiadomienia kierowane do strony umowy według ostatnich znanych danych i pod ostatni 

adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie drugiego awiza pocztowego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy a nieuregulowane w sposób 

polubowny przewidziany warunkami niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom 

właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

7. W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca 

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego 

uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

8. Strony obowiązane są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

10. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  

11. Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Formularz Oferty 

2) Formularz Cenowy 

3) Parametry techniczne dla analizatora  

4) Klauzula informacyjna dotycząca RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

      

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do umowy nr SZP 3810 - …../21 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1), uprzejmie informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1,  

16-070 Choroszcz, nr tel. 85 7191091, e-mail szpital@sppchoroszcz.med.pl. 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się  

z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych 

osobowych to: e-mail iod@sppchoroszcz.med.pl, nr tel. 85 7191091 wew. 288. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających  

na Zamawiającym. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP. 

 Pani/Pana dana osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez 4 lata  

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy PZP. 

 Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

 Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie  

co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO. 


