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Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia
 

Dzierżawa  analizatora hematologicznego wraz z wyposażeniem, kompletem
odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych
w ilości 32     000 sztuk na okres 24 miesięcy dla    Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i  

Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Okres dzierżawy 24 miesiące.

W skład dzierżawionego sprzętu mają wchodzić:

 Analizator   hematologiczny  

 Drukarka laserowa czarno – biała 

 UPS utrzymujący pracę na okres minimum 20 minut w przypadku braku zasilania .

 Stacja robocza  - komputer stacjonarny z systemem Windows 10

Lp. Warunki graniczne wymagań techniczno-funkcjonalnych automatycznego
analizatora do badań hematologicznych 

1 Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018

2 Oznaczający minimum 24 parametry morfologii krwi obwodowej 

3 Wydajność min. 60 oznaczeń / godz.  

4 4. Minimalna wymagana     liniowość   dla  wybranych parametrów bez  

wstępnego  rozcieńczania  : - PLT- 0- 4000x 103/µl; - HGB- 0- 25,0 g/dl;

- RBC – 0-8.0 x106/µl ; - WBC -0- 400 x 103/µl 
5 Przedstawienie populacji WBC na skategramie, rozdział na 5 populacji 

6 Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe 

patologie. 
7 Sposób podawania próbki – manualny z możliwością podawania próbek systemu 

zamkniętego bez potrzeby otwierania korka
8 Objętość próbki  nie większa niż  90µl,

9 Automatyczne czyszczenie igły pobierającej.

10 Możliwość wyboru trybu oznaczenia: CBC lub CBC+5DIFF

11 Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania próbek leukopenicznych 

12 Analizator w którym oznaczania hemoglobiny odbywa się w osobnym kanale 

pomiarowym niezależnym od WBC ( zmniejszenie możliwości interferencji)
13  Archiwizacja danych w analizatorze  min. 100 000 wyników ( dane numeryczne 

oraz graficzne dla każdego wyniku )
14 Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia 

określonych wyników .
15 Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących próbek np. dziennych , 

 



miesięcznych, z serii  itd. bezpośrednio z aparatu ( drukarka zewnętrzna )
16 Kontrola jakości  z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli .

17 Analizator  posiadający  automatyczne  procedury konserwujące - proste w 

obsłudze. 
18 Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub 

płyty CD. 
19 Analizator wyposażony w skaner wewnętrzny i zewnętrzny odczytujący kody w

formacie ISBT 128  ( pełny kod donacji 13 znaków ). 
20 Podłączenie  analizatora  do  systemu  „Bank  Krwi”  autorstwa  Asseco  Poland  .

Program  do  transmisji  zostanie  uruchomiony  na  koszt  wykonawcy  na

dostarczonej  wraz  z  analizatorem  stacji  roboczej  (komputer+

monitor+klawiarura+mysz)
21 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt 

udokumentowanej walidacji wstępnej (kwalifikacja instalacyjna i operacyjna)
22 Wykonawca przedstawi, przed zainstalowaniem urządzeń, do akceptacji RCKiK 

plan poszczególnych etapów kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej  (należy 

wyznaczyć punkty krytyczne i sprawdzić poprawność działania aparatury w 

odniesieniu do tych punktów) oraz walidacji. Wykonanie potwierdzi protokołem 

w języku polskim, poda w nim cel, sposób wykonania, warunki akceptacji 

wyników oraz opisze czy uzyskane wyniki odpowiadają tym warunkom. Do 

protokołów  kwalifikacji należy dołączyć protokoły kwalifikacji czytników 

kodów kreskowych. 
23 Instrukcja obsługi   analizatora  w języku polskim.   

24 Przeszkolenie personelu w obsłudze analizatora i interpretacji wyników.

25 Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego demontażu i odbioru 

wydzierżawionej aparatury po zakończeniu umowy.
26 Analizator wyposażony w drukarkę laserową ( bezpłatne dostarczenie tonerów i 

bębnów na 16000 wydruków) monitor zewnętrzny, UPS

Odczynniki , materiały  kontrolne  na trzech poziomach   potrzebne  na  wykonanie 

32 000 oznaczeń w ciągu 24 miesięcy

 Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane  dla  odczynników, krwi kontrolnej.

1  .Oferowane  odczynniki,  stosowane  w  procesie  wykonywania  badań  muszą  posiadać

certyfikat  CE zgodny z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.  o  wyrobach medycznych

(Dz.U. Nr 107, poz. 6792.

2.  Wykonawca  dostarczy  wraz  z  każdą  dostawą  świadectwo  jakości  każdej  nowej  partii

odczynników i materiałów kontrolnych wystawione przez odpowiednio uprawniony do tej

 



oceny organ. Certyfikat powinien zawierać numer serii/ partii i datę produkcji.  Dopuszcza się

dostarczenie certyfikatów drogą mailową pod wskazany przez zamawiającego adres.

3.Wykonawca  pisemnie potwierdzi  przy każdej  dostawie,  że dostarczone  odczynniki  były

transportowane w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta.

4.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odczynników w terminie 7 dni roboczych od

dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  Możliwość zamówień typu „cito”. 

5.Wszystkie dostarczone odczynniki, kontrole powinny pochodzić od tego samego producenta

oraz muszą być kompatybilne z  dzierżawionym analizatorem. 

6.Termin przydatności    podstawowych  odczynników  min.  5  m-cy  od daty dostawy  do

siedziby  Zamawiającego a krwi kontrolnej minimum 1 miesiąc 

 

Rozdział 2.  Termin wykonania i warunki gwarancji 

Termin i miejsce wykonania zamówienia   -24 miesiące od daty protokolarnego odbioru do

użytkowania urządzenia

- Wykonawca dostarczy i  uruchomi analizator oraz przeprowadzi  udokumentowany  proces

kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej.

Wykonawca  bezpośrednio  po  zakończeniu  kwalifikacji  urządzenia  przeszkoli  personel

Zamawiającego (bezpłatnie) w obsłudze analizatora i interpretacji wyników 

-  Miejsce dostawy : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Radomiu, ul.

Limanowskiego 42 – Pracownia Analiz Lekarskich

Koszty transportu i ubezpieczenia analizatora w transporcie ponosi Wykonawca .

 

Okres gwarancji : na czas trwania umowy 

Warunki gwarancji : 

- W  ramach opłaty za dzierżawę, czasie trwania  umowy Wykonawca  zapewni  przegląd/y

techniczny/e (kwalifikację urządzenia) nie rzadziej niż 1  raz w roku, chyba że producent

analizatora  zaleca  częściej  oraz  niezbędne  naprawy  polegające  na  wymianie  każdego  z

elementów, podzespołów lub zespołów  dostarczonego analizatora, które uległy uszkodzeniu

z przyczyn i wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

-  Zgłaszanie  napraw  gwarancyjnych:  telefonicznie  lub  faxem  ,e-mailem  przez

Zamawiającego,

- Czas reakcji serwisu na zgłoszone awarie: w ciągu 24 godzin

 - Usuniecie awarii: maksymalnie w ciągu 72 godzin,  w przypadku gdy awaria nie będzie

możliwa do usunięcia w siedzibie  Zamawiającego, 

 
 



 
 
Rozdział 3.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  11.01.2019r.  do  godziny  12:00  pocztą  lub
osobiście na adres Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada
Vietha w Radomiu ul. Limanowskiego 42; 26-600 Radom z dopiskiem nie otwierać przed
11.01.2019 godz. 1200 . Znak sprawy ZR-02/2019.
„  Dzierżawa  analizatora  hematologicznego  wraz  z  wyposażeniem,  kompletem
odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania badań hematologicznych w
ilości 32000 szt na okres 24 miesięcy”.     

2. Badanie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w dniu
11.01.2019r. o godzinie 12:15.
3.  UWAGA  –za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty  do
Zamawiającego.
4. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: p. Beata Stokalska  tel. 515-197-763; Ewa
Jaroszek tel. 511-351-896

Rozdział 4.      Wybór oferty.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert
w przypadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał .
2. Zaproszenie do złożenia oferty zostanie rozstrzygnięty w przypadku złożenia tylko jednej
oferty jeżeli Zamawiający uzna ją za korzystną.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia lub nie dokonania wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyny.
4.Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

Rozdział 5.        Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)
do składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy.  Zamawiający  wymaga,  aby  ofertę
podpisano  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub
ewidencji  działalności  gospodarczej.  Jeżeli  osoba  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie
pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność  z oryginałem. Zamawiający uznaje,  że pełnomocnictwo do podpisania  oferty
obejmuje  także  poświadczanie  kopii  dokumentów za  zgodność  z  oryginałem.  Do  oferty
należy dołączyć parafowany wzór umowy.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić druku”Formularz oferty”
załącznik nr 1 i druku „Oferta cenowa”stanowiącym  załącznik nr 2 .

Rozdział  6.           Opis kryteriów,  którymi Zamawiający będzie się  kierował  przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2.  Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zastosowane  zostaną  następujące
kryteria oceny ofert: cena 60% ; 20% termin dostawy odczynników; 20% liniowość dotycząca
PLT

 



Kryterium akceptacji dla zaproszenia 1%= 1 pkt

cena – 60%

termin dostawy odczynników – 20%
poniżej 3 dni – 20 pkt
4-6 dni robocze – 10 pkt
powyżej 6 dni – 0 pkt

liniowość dotycząca PLT – 20%
- wyższa niż określona w warunkach graniczna – 20 pkt
- równa warunkom granicznym – 5 pkt
- niższa  niż określona w warunkach graniczna – 0 pkt

 

 



Znak sprawy ZR-02/2019

ZAŁĄCZNIK  NR  1
do zaproszenia do złożenia oferty

(pieczęć Wykonawcy)1
FORMULARZ OFERTY

 „Dzierżawa  analizatora  hematologicznego  wraz  z  wyposażeniem,  kompletem
odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania badań hematologicznych w
ilości  32000  szt  na  okres  24  miesięcy”.   do Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i
Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  w  Radomiu  oświadczamy/wykonawcy  występujący
wspólnie: ………………………………………. oświadczają2,:

 Zgodnie z art.  13 ust.  1  i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679z 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)  (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu 26-600 Radom, 
ul. Limanowskiego 42 e-mail:przetargi@rckik.radom.pl.

 inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu jest Pani/Pani Aneta Kargulewicz
kontakt: abi@rckik.radom.pl;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
wcelu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane 
identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zaproszenia 
do złożenia oferty;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat 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 ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

1

 w przypadku wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika 
2

 niepotrzebne skreślić

 



związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**;
- 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 ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 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 osobowych, o którym 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.

1. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu
zamówienia: 

za łączną cenę netto za 24 miesięcy …………………………………………………………..zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

za łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za 24 miesięcy .................................................................. zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

1. OŚWIADCZAMY,  że  sposób  reprezentacji  spółki  /  konsorcjum3 dla  potrzeb  niniejszego
zamówienia  jest  następujący: ………………………………………………………………………..
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja).

2. OŚWIADCZAMY,  że  zobowiązujemy  się  do  realizowania  przedmiotu  zamówienia   przez
okres 24 miesięcy.

3. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty i  uznajemy się  
za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

4. UWAŻAMY  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  okres  30 dni  od  upływu  terminu
składania ofert.

5. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami4/z udziałem Podwykonawców w następujących
częściach zamówienia: …………………………………………………………...…………..………………

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

(wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez Podwykonawców)

3

 niepotrzebne skreślić
4

 



7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią rozdział
nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

8.  Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego  postępowania należy  kierować na nasz adres:
.........................................................................................................................................................
nr. tel.: .................................., fax.: ..................................., e-mail : ………………………………

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.   ............................................................................................

2.   ............................................................................................

3.   ............................................................................................

................................ dn. ........................    .....................................................................................
podpis  wykonawcy5 lub  upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

5

 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik
 



Znak sprawy ZR-02/2019     

ZAŁĄCZNIK  NR  2

Formularz cenowy

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:    dzierżaw  ę    analizatora hematologicznego wraz z  
kompletem aparatury niezbędnej do wykonywania badań oraz kompletem odczynników, materiałów
eksploatacyjnych  do  wykonywania  badań  hematologicznych  w  ilości  32     000  sztuk  na  okres  24  
miesięcy     dla     Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w  
Radomiu

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Opis 
Cena

jednostkowa
netto zł

Ilość Wartość
netto (zł)

Stawka
VAT

Wartość
VAT (zł)

Wartość
brutto (zł)

Razem

 



Znak sprawy ZR-02/2019

ZAŁĄCZNIK   NR 3
  

Projekt umowy - UMOWA NR ……/19

zawarta w dniu …….2019 r. w Radomiu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w 
Radomiu
z siedzibą: 26-612 Radom ul. Limanowskiego 42 wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIV 
Wydział gospodarczy KRS pod nr 0000048204 ,posiadające: REGON 000303060; NIP 948-
16-24-611, reprezentowanym przez: 
- mgr Dominika Purgala - Dyrektora,
zwanym dalej "Zamawiającym",

a 

……………………………………………………………………………………………
z siedzibą: 
…………………………………………………………………………………………
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w … - 
Wydział gospodarczy KRS pod nr ……………………… 
posiadającą: REGON …………………; NIP: ………………………, reprezentowaną 
przez:
- …………………………………… - …………………
zwaną  dalej " Wykonawcą", 

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa analizatora marki ……………., model 
…………………………, rok produkcji ………………………., w ilości 1 sztuki,  (zwanym 
dalej „urządzeniem”) oraz zakup i dostawa odczynników, krwinek oraz materiałów 
kontrolnych i materiałów zużywalnych do badań automatycznych w asortymencie i ilościach 
określonych w załączniku nr 2 (zwanymi dalej „materiałami”), zgodnie z ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznikiem nr 1, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca wraz z urządzeniem przekaże Zamawiającemu instrukcję jego obsługi, całość 
dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia oraz zapewni
bezpłatnie: montaż urządzenia i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.

§ 2
Wykonawca oświadcza, że:
- jest właścicielem urządzenia, które jest wolne od wad fizycznych i prawnych,
- zarówno urządzenie jak i materiały są dobrej jakości, posiadają wymagane atesty i spełniają 
normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić urządzenie, a także 
przeprowadzić szkolenie z jego obsługi w terminie do ………………… 2019 r..
2. Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji kwalifikacji urządzenia:
a. kwalifikacja instalacyjna i operacyjna - zgodne z aktualnymi wymaganiami GMP,

 



b. kwalifikacja procesowa – przy współpracy z Zamawiającym.
Ww. dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 
3. Urządzenie zostanie zainstalowane w siedzibie Zamawiającego w pomieszczeniu przez 
niego wskazanym, w terminie ustalonym przez Strony.
4. Szkolenie personelu z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia zostanie 
potwierdzone pisemnym certyfikatem.
5. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 potwierdzone zostanie pisemnym 
protokółem, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 
6. Realizacja przedmiotu umowy, w zakresie sprzedaży i dostawy materiałów, będzie 
odbywać się zgodnie z harmonogramem, który zostanie sporządzony i podpisany przez strony
w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.
7. Miejscem dostawy materiałów jest siedziba Zamawiającego – Magazyn Główny.
8. Dostawy winny być realizowane w godzinach od 700 do 1400 w dniach pracy 
Zamawiającego.
9. Dowodem zrealizowania dostawy materiałów będzie pisemne potwierdzenie dokonane 
przez magazyniera po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności materiałów.
10. Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć świadectwa jakości serii.
11. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze materiałów będą oznaczone 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
12. Wszelkie dostawy (urządzenia i materiałów) odbywać się będą na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Do czasu odbioru  przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich 
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy 
ponosi Wykonawca.

§ 4
1. Wykonawca udziela gwarancji:
a. na urządzenia – na cały okres trwania umowy,
b. na materiały - na okres minimum …… miesięcy ważności licząc od daty dostawy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:
a. wykonania bezpłatnych przeglądów technicznych, konserwacji i walidacji urządzenia 
zgodnie z wymogami producenta,
b. wykonywania bezpłatnych napraw urządzenia (co obejmuje także wymiany lub 
naprawy elementów, podzespołów lub zespołów), które uległy uszkodzeniu z przyczyn lub 
wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.
3. Naprawy gwarancyjne będą zgłaszane telefonicznie lub faxem przez Zamawiającego, a 
Wykonawca w ciągu 24 godzin zareaguje na zgłoszone awarie.
4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 72 godzin do usunięcia awarii, w przypadku 
gdy awaria nie będzie możliwa do usunięcia w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym 
terminie, Wykonawca na swój koszt  dostarczy urządzenie zastępcze na czas trwania 
naprawy.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad materiałów, powiadomi on 
telefonicznie lub faxem Wykonawcę, który zobowiązany jest do dostarczenia materiałów 
wolnych od wad w terminie do …… dni. 

§ 5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub ograniczenia zamówienia w 
zakresie rzeczowym lub do zmiany ilości przedmiotu w zakresie wartości umowy, co nie jest 
odstępstwem od umowy.
2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tego 
tytułu.

§ 6
1. Zamawiający przyjmuje urządzenie i zobowiązuje się utrzymać je w należytym stanie
technicznym zdolnym do umówionego użytku przez czas trwania dzierżawy.

 



2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić urządzenie Wykonawcy z chwilą rozwiązania 
umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej 
eksploatacji.
3. Zamawiający nie może oddać urządzenia osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania albo 
w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy.
4. Zamawiający powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej 
gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wykonawcy.

§ 7
1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy wynikają z oferty Wykonawcy.
2. Strony ustalają łączne wynagrodzenie obejmujące dzierżawę urządzenia oraz cenę 

materiałów na kwotę netto ……………… zł 
(słownie:............................................................), która powiększona o obowiązującą 
stawkę podatku VAT stanowi kwotę …………. brutto 
(słownie:..............................................................).

3. Strony dokonywać będą rozliczeń realizacji umowy na podstawie miesięcznych faktur 
częściowych – wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego towaru, a także 
uwzględniając czynsz dzierżawny.

4. Zapłata należności odbywać się będzie przelewem na konto Wykonawcy nr 
…………………… ………..w ciągu 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez 
Zamawiającego.

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 
przelać na wskazane w ust. 4 konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

6. Wartość umowy netto określonej w ust. 2 w trakcie trwania umowy nie może ulec zmianie
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 5 ust. 1 oraz § 12.

§ 8
1. Wykonawca zapewnia, że producent spełnia wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania 

zgodnie z ustalonymi procedurami i wymogami GMP oraz zobowiązuje się do kierowania
dystrybucją przedmiotu umowy zgodnie z ustalonymi procedurami i wymogami Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej.

2. Wykonawca zezwala na wizytowanie pomieszczeń, w których następuje magazynowanie 
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w dokumentację dotyczącą dystrybucji 
przedmiotu umowy.

4. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do realizacji umowy jest:
………………………………………………………………………………………………

5. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do realizacji umowy jest: 
………………………………………………………………………………

§ 9
1. Realizacja umowy w zakresie sprzedaży i dostawy materiałów może nastąpić dopiero po 
wykonaniu wszelkich obowiązków Wykonawcy związanych z przekazaniem 
i uruchomieniem urządzenia. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku niewłaściwej realizacji umowy przez Wykonawcę, w tym 
m.in.: 
a. nieuruchomienia urządzeń w ustalonym terminie lub powtarzającego się (co najmniej 
dwa razy) opóźnienia w dostawach materiałów lub ich wymianie w przypadku zgłoszenia 
reklamacji,
b. dostarczania przedmiotu umowy bez wymaganej dokumentacji,
c. innego naruszenia umowy.
3. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych na 
zasadach określonych w § 10.

 



4. W razie wystąpienia 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 1 miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a. 10 % łącznej wartości umowy brutto, w przypadku wypowiedzenia umowy lub jej 
rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b. 0,5 % łącznej wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od wymaganego w
myśl postanowień niniejszej umowy, w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy 
zgodnie z zamówieniem, a także opóźnienia w naprawie lub wymianie (na wolny od wad) 
przedmiotu umowy.

2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 
powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 11
Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 
następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1. Zmiana terminu dostawy:
a. zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;
b. zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie dostawy;
c. zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków 
towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem 
działania organów administracji publicznej;
d. dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy;
e. dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania 
przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a. – c. termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a. zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie 
wymienionych w  umowie  - Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup 
towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów 
o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich 
cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie;
b. dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy 
zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a. zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu 
zakresu jego świadczenia umownego;
b. zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - W 
przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania
umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;

 



c. zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT -  jeśli zmiana 
stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą 
różnicy w kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT 
będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty 
podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.
d. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 
zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
e. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.

§ 13
Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji wierzytelności i zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 
miejscowo Sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa zawarta jest na czas określony i trwać będzie 24 miesiące licząc od daty 
przekazania urządzenia do eksploatacji na zasadach ustalonych w § 3 pkt. 5

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
 

 


