
U M O W A (wzór)  

 

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

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, 

zarejestrowanym pod numerem KRS …………………………………., NIP: …………………………….  reprezentowanym przez mgr 

Jolantę Zatorską – Dyrektora , zwanym dalej “Dzierżawcą” , 

a 

………………………………………………, zarejestrowanym pod numerem ………………………………., NIP: 

………………………………..  z siedzibą przy ulicy ……………………………………………………………. reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………….……….…  zwana dalej “Dostawcą”. 

 

W  rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ZP – 13/16 –  Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. 

prawo  zamówień publicznych  ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zawiera się umowę, której przedmiotem jest: 

 

1.Dzierżawa dwóch sztuk  nowych urządzeń  do inaktywacji patogenów w osoczu  (zwanych dalej urządzeniami)  według 

specyfikacji załącznika do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ stanowiącego jednocześnie załącznik nr 2 do umowy  

1a. Dostawy  zestawów do inaktywacji do urządzeń wg załącznika 2 do umowy  

1b. Instalacja urządzeń , o którym mowa w ust. 1. 

2.Dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w języku polskim niezbędnego do obsługi urządzeń , o 

których  mowa  

w ust. 1 zgodnie z jego przeznaczeniem, czytnika kodów paskowych zaprogramowanego do odczytywania kodów 

kreskowych  w standardzie ISBT 128 oraz drukarki – zwanych dalej łącznie sprzętem komputerowym wg zał. nr 2 do 

umowy 

3. Zapewnienie szkolenia pracownikom Dzierżawcy potwierdzonego protokołem szkolenia. 

4. Zapewnienie obsługi serwisowej urządzeń  i sprzętu komputerowego, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2. 

Zwane dalej łącznie przedmiotem zamówienia albo przedmiotem umowy 

 

§ 1.  

1.Dostawca zobowiązuje  się na własny koszt i we własnym zakresie dostarczyć , zainstalować oraz zwalidować 

(kwalifikacja instalacyjna) urządzenia   celem ich  dzierżawy przez okres 24 miesięcy  wraz z kompatybilnymi zestawami 

do inaktywacji w  ilości 19 200 sztuk, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 i 2a. 

1a. Dostawca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie dostarczyć , zainstalować oraz walidować  sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem w języku polskim niezbędnym do obsługi analizatora,  o którym mowa w ust. 1  

zgodnie z jego przeznaczeniem; na własny koszt i we własnym zakresie dostarczyć drukarkę do wydruku protokołów 

oraz czytnik kodów paskowych zaprogramowanych do odczytywania kodów kreskowych w standardzie ISBT 128, a 

także zapewnić systemy podtrzymywania napięcia. 

1b. Dostawca na własny koszt ubezpieczy, na cały okres trwania niniejszej umowy,  urządzenia,  o których mowa w ust 1, 

oraz sprzęt komputerowy, o którym mowa w ust 1a od wszystkich ryzyk, w tym od ognia i innych zdarzeń losowych, jak 

również od awarii oraz kradzieży. Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty całości składki należnej od zawartej  umowy 

ubezpieczenia.  Dostawca, najpóźniej w dacie dostawy urządzeń i sprzętu, przedłoży Dzierżawcy kopię dowodu zawarcia 

ubezpieczenia oraz zapłaty składki. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie w czasie trwania niniejszej umowy, 

Dostawca zobowiązany będzie do jej przedłużenia oraz do niezwłocznego przedłożenia Wykonawcy dowodów 

wykonania tego obowiązku. Strony zgodnie postanawiają, że  wszelkie szkody powstałe na urządzeniach i sprzęcie,  o 

których mowa w ust. 1  oraz 1a,  powstałe w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową będą likwidowane z 

polisy ubezpieczeniowej Dostawcy. Postanowienie powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Dzierżawcę od Dostawcy 

roszczeń o naprawienie szkody powstałej w wyniku okoliczności leżących po stronie Dostawcy, jeżeli roszczenia te nie 

zostały pokryte przez ubezpieczyciela. 

1c. W przypadku przekroczenia masy urządzenia 200 kg na metr zajmowanej powierzchni Dostawca zapewni na swój koszt 

i we własnym zakresie przez wskazany przez Dzierżawcę podmiot odpowiednią opinię konstrukcyjna dotyczącą 

możliwości ustawienia urządzeń. 

2.Dostawa urządzeń , o których  mowa w ust. 1 oraz sprzętu, o którym mowa w ust. 1a,   odbędzie się w terminie do 30 dni 

od zawarcia umowy.  Szkolenie z zakresu obsługi analizatora, o którym mowa w zdaniu uprzednim, odbędzie się 

niezwłocznie po dostarczeniu urządzeń 



3. Z zastrzeżeniem ust. 3a, dostawy zestawów do inaktywacji do urządzeń odbywać się będą każdorazowo na odrębne 

zamówienie Dzierżawcy, w ilościach i w terminach ustalonych przez Dzierżawcę w danym zamówieniu, przy czym termin 

dostawy określony przez Dzierżawcę nie może być krótszy niż 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. 

3a. W czasie trwania umowy Dzierżawca może ustalić harmonogram dostaw zestawów do inaktywacji do urządzeń,  

zawierający  ilości zestawów i daty realizacji dostaw tych zestawów  w dłuższym okresie czasu. W okresie obowiązywania 

harmonogramu Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy w ilościach i terminach określonych harmonogramem 

bez otrzymywania odrębnych zamówień. Dzierżawca może jednak udzielić w okresie obowiązywania harmonogramu 

dodatkowych zamówień na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

4.Dostawy  zestawów do inaktywacji  będą na koszt i ryzyko Dostawcy realizowane w ilościach i terminach wynikających z 

harmonogramu lub zamówień Dzierżawcy   do siedziby Dzierżawcy przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie w godzinach 8:00-

14:00 

5.Osobą nadzorującą odbiór i instalację, przeszkolenie i walidację  urządzeń, o których mowa w ust. 1 ze strony Dzierżawcy 

jest …………………………………………………………………………………... . Instalacja, kwalifikacja instalacyjna w zakresie 

obsługi urządzeń, o których mowa w zdaniu  pierwszym zostanie potwierdzone protokołem odbioru (szczegóły 

procesów jak w zdaniu pierwszym określa opis przedmiotu zamówienia). 

6. Wartość urządzeń, o którym mowa w ust. 1   objętego  dzierżawą  wynosi brutto 

................................................................................. …………zł 

7. Nazwa i model urządzeń, o których mowa w ust. 1: według załącznika nr 1 do niniejszej umowy 

(zgodna o ofertą złożona w postępowaniu ZP 16/16) 

 

 

§ 2. 

1.Wartość (24 miesięczna) dzierżawy urządzeń, o których mowa w §1ust. 1 i sprzętu, o którym mowa w §1 ust. 1a niniejszej 

umowy wynosi:  netto: ……………………. , brutto: …………………………….słownie złotych brutto: 

…………………………………. zgodnie z ofertą  Dostawcy. 

1a. Wartość zestawów do inaktywacji wynosi  netto ………………………….. brutto …………………………………………….., 

słownie złotych brutto: …………………………………………………………..  , zgodnie  ofertą Dostawcy. 

 

1b. Cześć cenowo-asortymentowa oferty stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata wynagrodzenia z tytułu dzierżawy aparatu, o którym mowa w §1 ust. 1 oraz 

sprzętu, o którym mowa w  §1 ust. 1a następować będzie miesięcznie z dołu na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Dostawcę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na 

fakturze. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata z tytułu dostarczonych zestawów do inaktywacji  do urządzeń  następować 

będzie  na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem 

na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. 

 

§ 3. 

1. Dzierżawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu z przyczyn 

określonych w art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, a także: 

a) w przypadku niezgodności świadczenia dostawcy z warunkami umowy, treścią oferty lub opisem przedmiotu 

zamówienia, 

b) w przypadku przekraczającej 14 dni zwłoki w dostawie urządzeń i sprzętu, o których mowa w § 1 ust. 1 lub 1a, 

c) w przypadku przekraczającej 14 dni zwłoki w usunięciu wad sprzętu i urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 lub 1 a, 

d) w przypadku przekraczającej 10 dni zwłoki w choćby jednej dostawie zestawów do inaktywacji w ilości zgodnej z 

warunkami zamówienia lub harmonogramu, 

e) w przypadku, gdyby Dostawca co najmniej trzykrotnie w okresie sześciu miesięcy obowiązywania umowy dostarczył 

zestawy do inaktywacji obarczone wadami jakościowymi. 

f) w przypadku innych naruszeń umowy przez Dostawcę, które nie zostały usunięte w wyznaczonym przez Dzierżawcę 

terminie, nie krótszym niż  7 dni. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w terminie 30 dni od daty, w którym Dzierżawca dowiedział się o 

przyczynie odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć, według wyboru Dzierżawcy, całości lub niewykonanej jeszcze części umowy. 



4. Strony uzgadniają, że w przypadku przekroczenia terminu dostaw, o którym mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4 niniejszej umowy 

Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% łącznej wartości umowy brutto określonej w  § 2, ust 1 i 1a za każdy 

dzień zwłoki. 

5.W przypadku odstąpienia Dzierżawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy  Dostawca zapłaci Dzierżawcy 

karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 2, ust 1 i 1a.  

6 Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia   

7.W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 2 przewyższa ustanowioną karę umowną, 

Dzierżawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

8.W przypadku nieuregulowania przez Dzierżawcę płatności w terminie określonym w § 2 ust. 2 i ust. 3 Dostawcy 

przysługuje prawo naliczania odsetek, w wysokości ustawowej za  każdy dzień zwłoki.  

 

 

§ 4. 

1.Dostawca odpowiada za stan jakościowy dostarczonych urządzeń, o którym mowa w§1 ust. 1,   oraz sprzętu 

komputerowego o którym mowa w  §1 ust. 1a. 

2.Dostawca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie do przeprowadzania przeglądów i walidacji 

wynikających ze specyfikacji technicznej urządzeń, o których mowa w  § 1 ust 1, (nie rzadziej niż raz w roku) oraz 

koniecznych dla zapewnienia pełnej sprawności urządzeń oraz oznakowania urządzeń etykietami, potwierdzającymi 

wykonane czynności. Wymaga się także uzupełniania kart technicznych odpowiednimi zapisami. Walidacja obejmuje 

również ręczny skaner kodów paskowych. 

2a.Materiały konieczne do wykonania czynności, o których mowa w ust 2 zapewni dostawca na swój koszt i we własnym 

zakresie. 

3. Zasady reklamacji : 

a) Braki ilościowe w dostawie zestawów do inaktywacji będą zgłaszane w terminie do 7 dni od daty dostawy. 

b) Braki jakościowe w dostawie zestawów do inaktywacji będą zgłaszane na bieżąco, jednak nie później niż w terminie             

7 dni od dnia stwierdzenia wady , uszkodzenia, itp. 

c) awarie urządzeń, o którym mowa w ust.1 będą zgłaszana na bieżąco, jednak nie później niż  w terminie 5 dni od 

momentu jej stwierdzenia.4. Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania awarii analizatora, o którym mowa w 

ust. 1 w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, oraz naprawy analizatora w terminie 7 dni kalendarzowych od 

przystąpienia do naprawy 

5. W przypadku pojawienia się wady urządzenia niemożliwej do usunięcia w terminie określonym w ust. 4,  Dostawca 

zapewnia na swój koszt i we własnym zakresie  urządzenie zapasowego z dostawą w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty, 

w której upłynął termin na usunięcia awarii.                                                                                                                                   

6. Koszty napraw (czyli koszty dojazdu, pracy i koniecznych części), a także wymaganych przeglądów i walidacji 

analizatora , o którym mowa w ust 1. ponosi Dostawca. 

7. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej braków jakościowych zestawów do inaktywacji, w formie i terminie 

określonym w ust. 3 i 8 niniejszego paragrafu, Dostawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do wniesionej 

reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji lub braku odpowiedzi Dostawcy na 

wniesioną reklamację Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt i na swoje ryzyko zestawów wolnych od 

wad w terminie dalszych 5 dni kalendarzowych.,  

8. Reklamacje, awarie  jak również zamówienia będą zgłaszane faxem lub e-mailem na podany przez Dostawcę numer 

telefonu: ……………………………………………………………………. lub adres e-mail: 

…………………………………………………………..……………………………………… 

9. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki lub uszkodzenia sprzętu komputerowego wynikające z ich 

nieprawidłowego używania przez Dzierżawcę lub powstałe z innych przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy. 

 

§ 5. 

1. Zmian  umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności ,przy czym zgodnie z art. 144 ust 1 oraz art. 

142 ust 5  Ustawy PZP zmiana postanowień zawartej umowy  może  nastąpić  jedynie w sytuacji obiektywnej 

konieczności oraz w wyniku zaistnienia następujących czynników: 

a) zmiana stawki podatku od towarów i usług, przy czym jeżeli po zawarciu umowy zostanie zmieniona stawka podatku 

VAT na dostawy lub usługi stanowiące przedmiot umowy, cena ulegnie odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie 

odpowiedniego aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę, bez konieczności składania przez strony dodatkowych 

oświadczeń, z tym zastrzeżeniem, że cena netto pozostanie bez zmian. 

b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 



października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, 

c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co wykonawca musi udowodnić. 

2. Nie wymagają zmiany niniejszej umowy zmiany polegające na: 

 - zmianie nazwy własnej przedmiotu umowy, 

 - zmianie numeru katalogowego przedmiotu umowy, 

 - zmianie producenta przedmiotu umowy (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent przedmiotu umowy 

zaoferowanego przez Dostawcę) 

 - zmianach sposobu opakowania czy konfekcjonowania  

Dostawca powiadomi Dzierżawcę na piśmie o zmianach wskazanych powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem. 

.3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2, zmiana umowy może nastąpić w sytuacji powstania   nadzwyczajnych 

okoliczności  ( nie będących siłą wyższą) grożących  rażąca stratą których strony nie mogły   przewidzieć przy zawarciu 

umowy. 

 

§ 6. 

1.Niniejsza umowa  obowiązuje  na czas określony tj. od dnia zawarcia  przez 24 miesiące 

2.Z zastrzeżeniem ust. 2a poniżej, w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca zobowiązuje się do zakupu zestawów o 

łącznej wartości brutto równej co najmniej 50% wartości brutto części umowy wskazanej w § 2 ust. 1a. Dostawcy nie 

przysługują wobec Dzierżawcy żadne roszczenia z tytułu niedokonania zakupu pozostałych zestawów. 

2a. W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem czasu jej obowiązywania z przyczyn leżących po stronie Dostawy, 

zobowiązanie Dostawcy do zakupu zestawów co najmniej o wartości wskazanej w ust. 1 odpada, a Dostawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Dzierżawcy.  

3. Postanowienia ust. 1 i 2  nie dotyczą zobowiązań gwarancyjnych i naprawczych Dostawcy wobec Dzierżawcy, o których 

mowa w  § 4. 

4. Dostawca wniesie/ nie wniesie* zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2%  wartości umowy brutto 

 

§ 7. 

1. Po zakończeniu dzierżawy, na wezwanie Dostawcy, Dzierżawca zwróci aparat oraz sprzęt komputerowy, o których 

mowa  w §1 ust. 1 oraz §1  ust 1a, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem naturalnego zużycia. 

2. W   sprawach   nieuregulowanych  niniejszą    umową    stosuje   się     przepisy   kodeksu   cywilnego  i   ustawy prawo   

zamówień publicznych. 

 

§ 8. 

Właściwym    do    rozpoznania   sporów    wynikłych    na  tle      realizacji     niniejszej   umowy     jest   Sąd    właściwy dla 

siedziby Dzierżawcy. 

 

§ 9. 

Umowę   sporządzono   w    dwóch    jednobrzmiących    egzemplarzach,    po   jednym    egzemplarzu   dla    każdej    ze    

Stron   umowy. 

 

Dzierżawca              Dostawca 

 


