Projekt umowy
na najem analizatorów hematologicznych 5-diff wraz z kompletem materiałów kontrolnych
i zużywalnych do wykonywania badań pełnej morfologii

zawarta

dnia

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

roku

w

Zielonej

Górze

pomiędzy

Regionalnym

Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, NIP 973-0589-613, REGON 000291931, KRS nr 0000037792,
które reprezentuje:
 Monika Fabisz Kołodzińska – Dyrektor,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
którą reprezentuje:


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

NIP ...................................., REGON ............................... KRS ........................................,
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa następującej treści
§1
Postanowienia ogólne
1. Wymienione wyżej osoby, występujące w imieniu stron tej umowy, oświadczają, że są prawidłowo
umocowane do reprezentowania, każda odpowiedniej strony.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art.4 ust. 8 – zamówień, których wartość nie przekracza 30 000
euro.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest najem dwóch analizatorów hematologicznych 5-diff na okres do 28
miesięcy wraz z kompletem materiałów kontrolnych, zużywających się, myjących, płuczących
i odczynników do wykonywania badań pełnej morfologii.
2. Ilość analiz pełnej morfologii 18 000 rocznie z uwzględnieniem codziennych analiz krwi kontrolnej
N, L, H. Całkowita ilość analiz pełnej morfologii w okresie trwania umowy wynosi 42 000 (1 500
analiz w okresie 1 miesiąca x 28 miesięcy tj. 42 000).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1 najem dwóch analizatorów hematologicznych na okres 28 miesięcy lub do czasu wykorzystania
oferowanych przez Wykonawcę ilości odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych,
3.2 dostawę odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań
morfologii krwi w ilości 18 000 sztuk rocznie z uwzględnieniem codziennych analiz krwi
kontrolnej N, L, H.
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§3
Wynagrodzenie
1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, uwzględniające wszystkie koszty realizacji zadania, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty
związane z wykonaniem dostawy określone jest na podstawie cen przedstawionych w ofercie jak niżej:
1.1

koszt odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań morfologii krwi.

nazwa

lp.

nazwa produktu

ilość

jedn.

ilość w

ilość

cena jedn.

wartość

staw

ogółem

miary

opakowaniu

/pojemność /

netto za

netto za

ka

28

opakowań

opakowanie

opakowanie

vat

miesięcy

1 rok

Razem

słownie wartość brutto:.
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wartość vat

wartość
brutto

1.2 koszt najmu analizatorów hematologicznych do wykonywania badań morfologii krwi.
ilość

cena najmu za

miesięcy

jeden miesiąc

nazwa

wartość netto

stawka var

wartość vat

wartość
brutto

/netto/
najem analizatora

28

hematologicznego

słownie wartość brutto:....................................................
Najem analizatorów obejmuje wszystkie koszt dotyczące eksploatacji urządzeń, w tym: przeglądów
technicznych i napraw awaryjnych oraz wykonanie transmisji danych do Systemu Informatycznego
Zamawiającego.
1.3 Całkowita wartość przedmiotu umowy brutto wynosi: ....................................... zł.
słownie brutto ogółem: ................................................
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia o 20% wielkości przedmiotu zamówienia
w zakresie dostaw odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych - zmianę tą
Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą
okoliczność akceptuje. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia o 5% wielkości przedmiotu zamówienia
w zakresie dostaw odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych w terminie
obowiązywania umowy, przy czym ceny jednostkowe nie ulegną zmianie. Powyższa zmiana nie
wymaga aneksu do umowy.
4. Jeżeli oferowana przez Wykonawcę ilość testów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych
i kontrolnych będzie niewystarczająca do wykonania 42 000 badań morfologii Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt brakujące materiały.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie 30 dni od jej wystawienia,
na rachunek bankowy wskazany na fakturze
6. Wykonawca każdorazowo za sprzedany towar wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia dostawy od Wykonawcy.
7. Faktura za najem analizatorów zostanie wystawiona w ostatnim dniu miesiąca, którego
miesięczna opłata najmu dotyczy.
8.

Faktura za części zużywalne zostanie wystawiona po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego.

9. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu
zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku
kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności.
§4
Termin realizacji zamówienia/ miejsce i sposób realizacji dostaw
1. Termin realizacji zamówienia:
1.1 okres realizacji dostaw odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do
wykonywania badań morfologii krwi do 28 miesięcy od dnia podpisania umowy,
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1.2 okres najmu urządzeń (analizatorów) do 28 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym
w przypadku zużycia odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych przed terminem
określonym w pkt. 1.1, okres umowy może ulec skróceniu,
1.3 dostarczenie i instalacja najmowych dwóch analizatorów hematologicznych w terminie do 4
tygodni od daty podpisania umowy.
2. W przypadku nie wykorzystania odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do
wykonywania badań morfologii krwi dla 42 000 badań Zamawiający zastrzega wydłużenie terminu
realizacji umowy do czasu ich wykorzystania.
3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego tj. Zielona Góra, ul. Zyty 21.
4. Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań morfologii
krwi będzie realizowana średnio raz na kwartał na podstawie pisemnego zamówienia
Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia, przy czym istnieje
możliwość realizowania dostaw CITO, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
5. Dostawy będą realizowane do magazynu Zamawiającego w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.
§5
Wymagania dotyczące dostaw odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych
1

Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki oraz krew kontrolna były wysokiej jakości oraz
posiadały Deklarację zgodności i znak CE. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot
zamówienia spełniał wymagania określone w „Ustawie o wyrobach medycznych” (Dz.U. 2010 nr
107, poz. 679) - tzn. był wpisany do rejestru wyrobów medycznych. Wszystkie odczynniki
potrzebne do wykonywania badań muszą być bezcyjankowe.

2

Wykonawca

zobowiązany jest do dokonania

dostaw przedmiotu zamówienia zgodnie

z warunkami transportu i przechowywania określonymi przez producenta.
3

Wymagania dotyczące terminu ważności:
a)

krew kontrolna musi posiadać - termin ważności minimum 2 miesiące od daty
dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego, termin ważności po otwarciu opakowania
minimum 14 dni,

b)

odczynniki do oferowanego analizatorów - termin ważności minimum 12 miesięcy od daty
dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego, termin ważności po otwarciu opakowania
minimum 1 miesiąc,

3.1
4

Udokumentowana temperatura transportu dostarczonych odczynników.
Sposób opakowania towaru nie może narażać asortymentu na uszkodzenie podczas
rozpakowywania.

5

Wykonawca zobowiązany jest przy pierwszej dostawie dostarczyć Zamawiającemu Certyfikat
jednostki notyfikowanej, Deklarację zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów
medycznych, dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

6

Wykonawca zobowiązany jest

przy pierwszej dostawie

dostarczyć:

aktualne Karty

Charakterystyki, Specyfikację i Instrukcję użycia producenta w języku polskim, będą one zawierać
informacje potrzebne do jego bezpiecznego i właściwego użytkowania, zredagowane w sposób
zrozumiały, odpowiednio do poziomu wyszkolenia i wiedzy potencjalnych użytkowników oraz
informacje konieczne do identyfikacji wytwórcy, w szczególności instrukcja użycia musi zawierać
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warunki przechowywania i posługiwania się przedmiotem zamówienia, parametry działania oraz
jeśli dotyczy, wszelkie działania niepożądane stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności.
7

Każda partia dostarczonego przedmiotu zamówienia (odczynników, krwi kontrolnej, materiałów
zużywalnych itp.) musi posiadać znak CE i Certyfikat jakości zawierający oznaczenia serii lub
partii wyrobu, datę produkcji.

8

Zamawiający wymaga dołączenia dla każdej dostarczonej nowej serii krwi kontrolnej, L, N,
H instrukcję użycia producenta w języku polskim oraz zakresy graniczne dla poszczególnych
parametrów oznaczanych na analizatorów (co najmniej RBC, HCT, MCV, HGB, PLT, MPV, WBC).

9

Wymagania dotyczące opakowania.
Zamawiający wymaga, aby, aby każda partia dostarczonego towaru była odpowiednio oznakowana
i zawierała, co najmniej:
a) nazwę materiału,
b) nazwę producenta,
c) numer serii,
d) datę ważności na poszczególnych opakowaniach oraz na opakowaniu zbiorczym.
e) ilość towaru w opakowaniu zbiorczym.

10 Wymagane jest, aby towar dostarczony miał taki sam numer serii, co opakowanie zbiorcze.
11 Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do umowy.
§6
Wymagania gwarancyjne - odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji. Okres gwarancji jest
równy terminowi ważności przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest dobrej,
jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady, przedmiot zamówienia zostanie
bezpłatnie wymieniony przez Wykonawcę, na wolny od wad.
3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni od daty jej pisemnego
zgłoszenia, przy czy dopuszcza się wysłanie zgłoszenia faksem.
4. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego, Wykonawca dostarczy zestawy wolne od wad
w terminie do 7 dni na koszt Wykonawcy.
5. Stanowisko Wykonawcy dotyczące reklamacji, powinno być dostarczone pisemnie lub faksem
Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w szóstym dniu po jej zgłoszeniu.
6. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem
o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę z danej dziedziny.
7. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okażę się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy oraz koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych.
9. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich
związanych z przedmiotem umowy odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić
będzie Wykonawca.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy
w

przypadku

stwierdzenia

niezgodności
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pod

względem

ilościowym,

jakościowym,

asortymentowym, lub braku wymaganych dokumentów /instrukcji w stosunku do zapisów
niniejszej umowy. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest równoznaczne
z niedostarczeniem danej partii towaru.
11. Jeśli

dostarczona

przez

Wykonawcę

ilość

zamawianych

pozycji

będzie

niezgodna

z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt brakującej liczby
w ciągu 5 dni od pisemnego złożenia reklamacji. W przypadku, gdy zamówiona ilość jest większa
od ilości zamówionych pozycji, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego towaru
na koszt Wykonawcy, w części stanowiącej różnicę pomiędzy ilością dostarczonych zestawów,
a ilością zamówionych w danej dostawie.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu określonego w ust. 11 na pisemny wniosek
Wykonawcy. Zgoda musi być wyrażona pisemnie przez Zamawiającego.
§7
Wymagania dotyczące najmowanych analizatorów hematologicznych
1. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu oferowanego pod najem.
2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić sprzęt, co
zostanie

potwierdzone

Raportem

uruchomienia

i

przekazania

do

eksploatacji

przez

Zamawiającego.
3. Przekazanie sprzętu nastąpi raportem uruchomienia i przekazania do eksploatacji po wykonaniu
przeglądu technicznego w siedzibie Zamawiającego. Raport musi być potwierdzony przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Zamawiający oświadcza, że podpisując Raport akceptuje stan techniczny przedmiotu najmu.
5. Dostarczenie i instalacja analizatorów obejmuje:
a) dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego tj. RCKiK w Zielonej Górze, ul. Zyty 21,
szczegółowy termin dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, na co najmniej 3 dni
przed planowaną dostawą,
b) dostarczenie odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych niezbędnych do
uruchomienia analizatorów,
c) uruchomienie i zainstalowanie dodatkowych urządzeń, oprogramowania niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia,
d) wykonanie transmisji danych z oferowanych analizatorów do Systemu Informatycznego
Zamawiającego, zapewniające transmisje wyników wykonywanych badań (kontrolnych
i rutynowych),
e) wykonanie i udokumentowanie kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania,
f) wykonanie kwalifikacji przed rozpoczęciem eksploatacji analizatorów,
g) kompleksowe szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu w szczególności
w zakresie:


obsługi, użytkowania, konserwacji analizatorów,



przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości,



przeprowadzania kwalifikacji analizatorów,



transmisji danych do Systemu Informatycznego Zamawiającego,



wykonywania archiwizacji na nośniku zewnętrznym.
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6. Zamawiający wymaga możliwości skopiowania danych surowych z możliwością ich okresowego
monitorowania.
7. Wykonawca zobowiązany jest dokonać pełnego procesu przeszkolenia personelu Zamawiającego
w zakresie obsługi urządzeń i techniki wykonywania badań, w odpowiednio wczesnym terminie,
poprzedzającym ich wdrożenie, a w razie konieczności zapewnienie pomocy technicznej
i merytorycznej. Szkolenie personelu winno być przeprowadzone bezpośrednio w laboratorium
Zamawiającego i zakończyć się imiennym certyfikatem osób szkolonych. Certyfikat musi
zawierać: imię i nazwisko osoby szkolonej, miejsce przeprowadzenia szkolenia, datę szkolenia,
datę i podpis osoby szkolące wraz z pieczątką.
8. Przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: certyfikat CE, specyfikację
techniczną oraz instrukcje obsługi analizatorów (w języku polskim).
9. Wymagania dotyczące przeglądów technicznych i napraw awaryjnych:
9.1 Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przeglądów technicznych i napraw awaryjnych z należytą starannością
i z wykorzystaniem odpowiednich, wysokiej jakości narzędzi i materiałów w terminie i czasie
uzgodnionym z Zamawiającym,
b) wykonania przeglądów technicznych i napraw awaryjnych zgodnie ze sztuką, wiedzą
i doświadczeniem oraz maksymalnymi możliwościami technicznymi oraz obowiązującymi
przepisami,
c) regulacji innych parametrów technicznych urządzeń, przy których dokonywana jest naprawa,
d) zapewnienia poprawnej pracy urządzeń, przy których wykonano usługę naprawy.
9.2 Wykonawca zobowiązuje się do posiadania świadectw wzorcowania użytych narzędzi
pomiarowych używanych podczas zlecenia.
9.3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) podczas świadczenia usługi przeglądów technicznych:
• każdorazowo dokonał wpisów do paszportów technicznych urządzeń (K-LOG),
• przekazał Zamawiającemu świadectwa wzorcownia użytych narzędzi pomiarowych,
•

sporządził raport, potwierdzający wykonanie usługi, raport zostanie przygotowany przez
Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego,

b) podczas świadczenia usługi napraw awaryjnych:
•

każdorazowo dokonał wpisów do paszportów technicznych urządzeń,

•

przekazał Zamawiającemu świadectwa wzorcownia użytych narzędzi pomiarowych,

•

sporządził raport, potwierdzający wykonanie usługi, raport zostanie przygotowany
przez Zamawiającego, raport zawiera wykaz czynności dokonywanych podczas
naprawy oraz informację czy wymagana jest ponowna kwalifikacja i kalibracja
urządzenia,

•

dokonał kwalifikacji i kalibracji urządzeń (jeśli dotyczy), z ww. czynności Wykonawca
sporządzi raport potwierdzający wykonanie tych czynności.

10. Przegląd techniczny analizatorów musi być wykonywany zgodnie z wymaganiami producenta
urządzeń, lecz nie częściej niż raz na 6 miesięcy lub 5 000 badań.
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad działania i/lub awarii urządzeń i/lub jego
osprzętu Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Wykonawcę.
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12. W przypadku wady działania i\lub awarii urządzeń lub ich osprzętu Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia na nr faksu: 68 329 83 99 z podaniem
przewidywanego czasu przybycia ekipy serwisowej.
13. Wykonawca niezwłocznie zleci naprawę wad i/lub awarii urządzeń i/lub ich osprzętu. W przypadku
awarii analizatora czas naprawy nie może przekroczyć 24 godzin. Okres 24 godzin rozumiany
jest jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia e-mailowego, telefonicznego lub zgłoszenia wad
i/lub awarii faksem do momentu ich usunięcia.
14. W przypadku naprawy wymagającej wyłączenia z użytku jednocześnie dwóch aparatów na czas
dłuższy niż 24 godziny Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego o
tych samych parametrach lub do pokrycia kosztów badań pełnej morfologii wykonanych w
Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze.
15. W przypadku wystąpienia konieczności kwalifikacji urządzenia, po wymianie lub naprawie
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kwalifikacji urządzenia na swój koszt.
16. W przypadku wystąpienia dwukrotnej poważnej usterki analizatora i/lub jego osprzętu w okresie 1
kwartału, skutkującej uniemożliwieniem wykonywania badań przez okres ponad 24 godzin,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni analizator na inny, o nie gorszych wymaganych
parametrach.
17.

Wszelkie informacje o zakresie naprawy powinny zostać ujęte w raporcie naprawy.

18.

Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem zgłaszanych wad i/lub awarii ponosi
Wykonawca.

19. Wykonawca na wniosek Zamawiającego we wskazanym terminie zdemontuje i odbierze
najmowane urządzenia.
20. Jeżeli Wykonawca nie zdemontuje i nie odbierze najmowanych urządzeń, Zamawiający zleci
demontaż i odeśle urządzenia na koszt Wykonawcy. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane demontażem oraz
transportem urządzeń.
21. Po upływie czasu najmu dane z dysku twardego zostaną usunięte w obecności osób wskazanych
przez Zmawiającego w sposób uniemożliwiający ich odczyt lub dysk twardy z danymi pozostanie
u Zamawiającego.
§8
Przedstawiciele stron
W sprawach związanych z realizacją tej umowy, z wyłączeniem zmian jej treści:


przedstawicielem Zamawiającego jest ........................................................................



przedstawicielem Wykonawcy jest: ...........................................................................



w sprawach dotyczących realizacji umowy Zamawiający będzie się kontaktował
z

Wykonawcą

telefonicznie

(nr

telefonu)

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

faksem

(nr

faksu).............................,e-mailem (adres e-mail).......................................................


osobą upoważnioną do składania zamówień przez Zamawiającego jest Halina Ryczkowska
tel. 68 329 83 77.
§9
Odstąpienie od umowy
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1. Zamawiającemu w terminie do dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta, przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności.
1.1 gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny
z jej postanowieniami lub normami i warunkami określonymi prawem, a w szczególności, gdy
w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi złą realizację umowy, Zamawiający uzna za
złą realizację umowy w sytuacji, gdy:
a) wartość dostaw niezgodnych z pisemnym zleceniem Zamawiającego lub uznanych
reklamacji przez Wykonawcę wystąpi częściej niż 2 razy w ciągu 12 miesięcy,
b) ilość awarii najmowanego analizatora wystąpi częściej niż 2 razy w ciągu 12 miesięcy,
c) dostawa i instalacja najmowanego analizatora hematologicznego przekroczy termin
określony w §4 ust.1, pkt. 1.3 o 4 tygodnie,
zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy.

1.2

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 1 nastąpi
w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o tym naruszeniu.
3. 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.
§ 10
Kary umowne
1. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,2% wartości umowy, w przypadku dostarczenia i instalacji analizatorów po
terminie określonym w §4 ust.1 pkt.1.3,
c) w wysokości 0,2% wartości umowy, w przypadku dostawy niezrealizowanej w terminie
określonym w § 4 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
d) w wysokości 0,2% wartości umowy, w przypadku wady/usterki nieusuniętej w terminie
określonym w § 7 ust. 12, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym
w § 4 ust. 4, Zamawiający zastrzega prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego
dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy:
a)

w przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość
tego zakupu,

b)

w przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca

zobowiązany jest do

zwrotu

Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów rozpatrzenia lub realizacji postanowień
reklamacji, określonych w § 6, Zamawiający zastrzega prawo dokonania zakupu interwencyjnego
od innego dostawcy w ilości i asortymencie przedmiotu reklamacji:
a) w przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość
tego zakupu.
b) w

przypadku

zakupu

interwencyjnego

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.
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zwrotu

4. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Odstąpienie przez Wykonawcę jest
możliwe

wyłącznie

w

przypadku

rażącego

naruszenia

umowy

przez

Zamawiającego,

polegającego na nie dokonaniu płatności pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez
Wykonawcę, jeżeli płatność zgodnie z umową jest wymagalna. Odstąpienie może nastąpić
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar umownych
z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.
6. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zamawiający ma prawo, potrącić kary z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez konieczności
uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
8. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
9. Naliczone kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy na
wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.
§ 11
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w
ofercie.
2. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, , w
niżej przedstawionym zakresie:
a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji,
zmiany kursów walutowych,
b) w zakresie skrócenia terminu umowy, w przypadku zużycia odczynników, krwi
kontrolnej i materiałów zużywalnych przed terminem określonym w § 4 ust. 1.1,
c) zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana
wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie
sukcesji uniwersalnej,
d) zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią
oferty, tzn. oczywiste omyłki pisarskie.
e) w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena
brutto, cena netto pozostaje bez zmian, zamiana następuje z dniem wejścia w życie
aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia
aneksu do umowy.
3. Zamawiający zastrzega również możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością
realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy
zawarciu umowy;
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4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za
zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu.
§ 12
Zamawiający

zobowiązuje

się

używać

przedmiot

najmu

zgodnie

z

jego

przeznaczeniem

i wymaganiami prawidłowego przeprowadzania badań oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody
Wykonawcy.
§ 13
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich kwalifikacji, przeglądów
serwisowych, napraw i remontów, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu.
§ 14
1. Zamawiający zobowiązuje się nie podnajmować przedmiotu najmu, ani nie obciążać go prawami
osób trzecich, bez pisemnej zgody Wykonawcy.
2. W razie naruszenia powyższego obowiązku Wykonawca może najem wypowiedzieć bez
zachowania okresów wypowiedzenia.
§ 15
1. Po zakończeniu najmu Zamawiający zwróci Wykonawca przedmiot najmu w stanie wynikającym
z jego prawidłowej eksploatacji, na podstawie postanowień niniejszej umowy i obowiązujących
przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w zakresie ochrony
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby
trzeciej.
§ 17
Ewentualne spory wynikłe w tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla miejsca Zamawiającego, po wyczerpaniu trybu negocjacyjnego.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
1 egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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RAPORT
uruchomienia i przekazania do eksploatacji analizatorów hematologicznych 5-diff

spisany w dniu ……............................. pomiędzy:
Wykonawcą: ……...............................................................................................
reprezentowanym przez: ……...............................................................................
a
Zamawiającym
…….................................
miejsce instalacji (adres)

reprezentowanym przez: ……..........................................

I.

Potwierdzamy wykonanie:
nazwa

dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego
dostarczenie odczynników, krwi kontrolnej i
materiałów zużywalnych niezbędnych do
uruchomienia analizatorów
uruchomienie i zainstalowanie dodatkowych
urządzeń, oprogramowania niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia
wykonanie transmisji danych z oferowanego
analizatorów do Systemu Informatycznego
Zamawiającego, zapewniając transmisje wyników
wykonywanych badań
wykonanie i udokumentowanie kwalifikacji
instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
wykonanie kwalifikacjii przed rozpoczęciem
eksploatacji analizatorów,
kompleksowego szkolenia wskazanego przez
Zamawiającego personelu w szczególności w
zakresie:
 obsługi, użytkowania, konserwacji analizatorów,
 przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości,
 przeprowadzania kwalifikację analizatora,
 transmisji danych do Systemu Informatycznego
Zamawiającego,
 wykonywania archiwizacji na nośniku
zewnętrznym

Usługę wykonano

tak*

nie*

tak*

nie*

tak*

nie*

tak*

nie*

tak*

nie*

tak*

nie*

tak*

nie*
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Podpis

Podpis

przedstawiciela

przedstawiciela

Zamawiającego

Wykonawcy

II.

Potwierdzamy dostawy, montaż i uruchomienie:

analizatora hematologicznego

Usługę
wykonano
tak / nie*

analizatora hematologicznego

tak / nie*

drukarki laserowej

tak / nie*

Nazwa

III.

Producent / model

Nr
seryjny

Rok
produkcji

Szkolenie
Wykonawca dokonał pełnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi
urządzenia i techniki wykonywania badań, Szkolenie personelu przeprowadzono bezpośrednio
w laboratorium Zamawiającego i zakończono imiennym certyfikatem osób szkolonych, Certyfikat
zawiera: imię i nazwisko osoby szkolonej, miejsce przeprowadzenia szkolenia, datę szkolenia,
datę i podpis osoby szkolące wraz z pieczątką.

Potwierdzenie wykonania:

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

IV.

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Wykonawca przekazał następujące dokumenty:
a) deklaracje zgodności CE tak /nie*,
b) specyfikację techniczną oraz instrukcje obsługi analizatorów (w języku polskim) tak /nie*.

V.

Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno – funkcjonale dostarczonych urządzeń są
zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz złożoną ofertą w postepowaniu 14/P/2013.

*niepotrzebne skreślić

Uwagi:

Przedstawiciel

Przedstawiciel

Zamawiającego

Wykonawcy
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