
Oznaczenie sprawy: 28/REG/2021 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień  

pozaustawowych 
 
 

 

                                                                                                                Radom, dnia 30.11.2021 r. 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zamawiający – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 

Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i dostawa 

odczynników laboratoryjnych do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora 

immunochemicznego”. 

 

Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1.Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do 

immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego do Pracowni Diagnostyki 

Laboratoryjnej SWPZZPOZ w Radomiu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 

2 oraz w Załączniku Nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

 

2.Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 

3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu 

 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  

     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji)  

     wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się  z wykonawcami:  

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami prowadzona będzie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.  

Osoby uprawnione do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są: 

 Anna Krupa tel. (48) 332-46-02, e-mail: anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

 Ewa Piasecka tel. (48) 332-45-71 email: laboratorium@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

 

6.Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert. 

7.Opis sposobu przygotowywania ofert: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie 

 sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w Załączniku nr 

mailto:anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
mailto:laboratorium@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


1 do niniejszego Zaproszenia  oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym 

akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.   

a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim.  

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.  

c) Cena oferty musi być podana liczbą i słownie. 

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać 

stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności i parafowane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

e) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert  

(np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).  

f) Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:  

 
 SAMODZIELNY  WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW 

PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI  ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym ;    26-607 RADOM 

UL. KRYCHNOWICKA 1 

 - będzie posiadać oznaczenie: „ Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do 

immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego”. 

g) Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, 

aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.  

h) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

8. Miejsce oraz termin składania ofert: : Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2021 roku  

do godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego:  

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym;  26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 pok. 101 

(Zamówienia publiczne). 

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie 

koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. Szczegółowy sposób 

obliczenia ceny oferty znajduje się w Załączniku Nr 1. 

a) Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia 

wszystkich elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku 

VAT w %, wartości brutto PLN.  

b) Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy ( dwóch miejsc po przecinku), 

przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 

się do 1 grosza. 



10.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert ( nazwa 

kryterium, waga, sposób punktowania):  

1.1 Cena odczynników                     -  90% 

1.2.Czynsz dzierżawny                      - 10% 

 

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:  

2.1.  Ocena Ceny odczynników – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru 

matematycznego: 

P(Ci) = ( Cmin /Ci ) x 90 pkt. 

gdzie:  

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych ofert 

Ci   - ceny poszczególnych ofert 

P ( Ci ) – liczba punktów za kryterium ceny odczynników. 

 

2.2. Ocena Czynszu dzierżawnego- będzie przeprowadzona wg następującego wzoru 

matematycznego: 

P (Di )= ( Dmin /Di ) x 10 pkt. 

gdzie: 

D min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych ofert 

Di – ceny poszczególnych ofert 

P ( Di )- liczba punktów za kryterium czynsz dzierżawny 

 

2.3. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria: 

P = P ( Ci ) + P ( Di ) 

 

 

 11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszczona informację na 

swojej stronie internetowej. 

 

12. Istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy  

W załączeniu do niniejszego zaproszenia znajduje się wzór umowy stanowiący Załącznik  

Nr 3. 

13. Wadium, o ile przewidziano: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

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

 

Adres*................................................................................................................................................  

 

Tel.*: .................................................................................................................................................  

Regon*...............................................................................................................................................  

NIP *:................................................................................................................................................  

E-mail *, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję : ………………………............          
                                   

OFERTA  WYKONAWCY 
 

 

                                                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY 

                                                                                                                               Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 

                                                                                                                         Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym 

                                                                                                                                              26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na: " Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii wraz z dzierżawą 

analizatora immunochemicznego ” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym w/w zaproszeniem w cenie: 

 

1. Odczynniki do analizatora immunochemicznego (Tabela 1) 

Cena netto wynosi: ……………………………………………………………………………. 

w tym stawka podatku VAT % ……..… 

Cena brutto wynosi: …………………………………………………………………………… 

 



2. Dzierżawa analizatora immunochemicznego ( Tabela 2) 

Cena netto wynosi: ……………………………………………………………………………. 

      w tym stawka podatku VAT % ………… 

     Cena brutto wynosi: …………………………………………………………………………… 

 

Cena oferty razem netto wynosi: ………………………………………………………………. 

(Słownie: …………………………………………………………………………………………………………..) 

Cena oferty razem brutto wynosi: ……………………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………………………………………..) 

Zamówienie zrealizujemy w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty na „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych 

do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego ” 

Oświadczamy że: 

1. Powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w zaproszeniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami opisu przedmiotu zamówienia. 

4. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

5. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y) oraz sam poinformowałam (-em) osoby wskazane przeze mnie w ofercie, iż zgodnie z art. 13 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary 

Borzym 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Ryszard Bryś tel.: 48 33 24 562, e-mail: obrona@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

mailto:obrona@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C  ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne. 

 

 

 

................................................. dnia ...................... r.  

 

 

 

 

 

 

                                                                             ........................................................................... 
                                                                                                                (podpis Wykonawcy)



 

                                                                                                                             Załącznik Nr 1 

 
PARAMETRY  WYMAGALNE  DLA ANALIZATORA   IMMUNOCHEMICZNEGO 

Opis  Wymagane 

(TAK) 

Oferowane 

(opis spełnienia warunku) 

Analizator immunochemiczny do wykonywania 

wszystkich wymienionych parametrów w Tab.1. 

  

Możliwość wykonywania badań pojedynczych i 

w serii . 

  

Pobieranie materiału w sposób 

uniemożliwiający kontaminację . 

  

Oprogramowanie umożliwiające pracę 

analizatora w języku polskim ,sygnalizacja 

komunikatów o błędach, instrukcja  obsługi w 

języku polskim. 

  

Aparat musi posiadać świadectwo CE .   

Stabilność  odczynników  po otwarciu 

opakowania nie krótsza niż data ważności 

zestawu. 

  

Możliwość identyfikacji próbek za pomocą 

dostarczonego zewnętrznego czytnika kodów 

kreskowych. 

  

Oferent  zapewni bezpłatny udział w kontroli 

zewnątrzlaboratoryjnej  dla parametrów -HBV i 

HCV min 1 x rok w programie  Labquality. 

  

Praca analizatora z wykorzystaniem 

odczynników, kalibratorów i kontroli jednego 

producenta, tego samego co oferowany 

analizator. 

  

Stabilność kalibracji i rekalibracji min.14 dni. 

Jeśli kalibratory i kontrole nie są w zestawie, 

(opakowaniu) wówczas  oferowana ilość musi 

zabezpieczyć planowaną ilość oznaczeń w 

trakcie umowy. Należy oszacować z należytą 

starannością odczynniki na  kalibracje i 

kontrole. 

  

Termin dostaw odczynników, kalibratorów, 

kontroli max. 5 dni roboczych.  

  

Termin ważności odczynników min. 4 miesięcy   

Analizator wyposażony w urządzenie 

podtrzymujące pracę analizatora przy awarii 

zasilania (UPS) 

  



Bezpłatna dostawa ,instalacja analizatora oraz 

szkolenie personelu w siedzibie 

Wydzierżawiającego. 

  

Zakres liniowości dla D-Dimerów do min 9000 

ng/ml. 

  

Czas reakcji serwisu 24 godz. Pełna gwarancja 

w okresie dzierżawy (bezpłatny serwis ,dojazd, 

robocizna, koszty napraw i części 

zamiennych).Przegląd techniczny analizatora 

zgodnie z wymaganiami producenta. 

  

Usunięcie awarii analizatora, w czasie nie 

dłuższym niż 48 godzin. Dostarczenie aparatu 

zastępczego w przypadku awarii trwającej 

powyżej 2dni lub zapewnienie wykonania 

oznaczeń w innym laboratorium na koszt 

własny 

  

  Asortyment  musi posiadać znak CE, 

deklarację zgodności ,dopuszczenie do 

diagnostyki in vitro zgodnie z przepisami 

prawa. 

  

Analizator kompletny, bez żadnych 

dodatkowych zakupów i inwestycji (sprawność 

aparatu potwierdzona w momencie przekazania)  

po zainstalowaniu gotowy do podjęcia 

działalności od dnia 01.01.2022 r. 

  

 

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie 

oferty.



 

Załącznik  Nr 2 

Tabela 1 

Odczynniki niezbędne do wykonywania badań w okresie 24 miesięcy, lista nie zawiera ilości na 

kontrole i kalibracje      

Parametr 

Poz. 

1-11 

Przewidywana 

ilość oznaczeń 

na 27 miesięcy Nr kat. 

Nazwa 

odczynnika 

Wielkość 

op. 

Ilość oznaczeń 

z 1 opakowania 

Ilość pełnych 

op. (zaokrąglić 

w górę) 

Cena 1op. 

netto Wartość netto  Stawka VAT% Wartość brutto 

 

TSH3 1 3100                   

FT3 2 760                   

FT4 3 760                   

HS Troponina I 4 680                   

D-Dimer 5 1600                   

HIV Ag/Ab-4 gen. 6 150                   

TPSA 7 250                   

Prolaktyna 8 100                   

HBS  AG 9 210                   

ANTI HBS 10 150                   

ANTI  HCV 11 220                   



Kalibratory i kontrole 

niebędące w zestawie  

oraz materiały 

eksploatacyjne i inne 

akcesoria niezbędne 

do pracy w ilości i 

asortymencie 

zapewniającym pracę 

analizatora i 

poprawne wykonanie 

ilości oznaczeń w 

 poz. 1-11  

Ilość / 2 4 

miesięce                  

 

       Suma      

 

Tabela 2  Cena za dzierżawę aparatu  

 

L.P. 

 

Przedmiot dzierżawy 

 

Ilość miesięcy 

 

Cena netto za 

1 m-c 

 

Wartość 

netto 

 

Stawka 

VAT 

 

Wartość  

brutto 

 

1. 

 

Analizator 

immunochemiczny 

 

24 

    

 

 

Suma   

Zestawienie 

 

Tabela 1 + Tabela 2 

 

Wartość netto 

 

Wartość brutto 

 

 

 

  



Załącznik  Nr 3 

 

Umowa   Nr…/DZP/ 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. 

Borzym z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom, wpisany do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy 

pod nr  216170, posiadającym NIP 948-20-40-243, REGON 670204531, reprezentowany przez: 

reprezentowanym przez: 

 

  Dyrektora                  –          Mirosława Ślifirczyka 

 

zwanym  dalej  Kupującym    

 

a (...) z siedzibą w (…) i adresem (...), wpisanym do CEIDG/wpisanym do rejestru przedsiębiorców  

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy (…) pod nr  (…) kapitał zakładowy (…) wpłacony 

w całości, posiadającym NIP (...), REGON (...) reprezentowanym przez:   

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

zwanym dalej Sprzedającym. 

 

zwanymi w dalszej części umowy także łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną” 

 

 

Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia wyłączonego na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), z zakresu 

przedmiotowego tej ustawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2021 r. Dyrektora Zamawiającego 

- po ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej oferty.    

 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1) sprzedaż odczynników immunochemicznych kalibratorów i kontroli oraz innych 

materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań, wyszczególnionych w 

załączniku nr 2 na potrzeby Kupującego na  warunkach  określonych  w niniejszej umowie 

i po cenach określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy (łącznie zwane treści 

umowy „elementami Przedmiotu Zamówienia”), 

2) dzierżawa analizatora immunochemicznego   typ:………… określonego w Załączniku Nr 

1 do umowy oraz prawa do  jego używania w zamian za wynagrodzenie tytułem czynszu 

dzierżawnego określonego w tym Załączniku (zwany w treści umowy „Przedmiotem  

Dzierżawy”) wraz z jego bezpłatną instalacją w miejscu wskazanym przez Kupującego oraz 

bezpłatnym przeszkoleniem personelu Kupującego z jego obsługi. 

2. Umowa zostaje  zawarta na okres 24 miesięcy tj.: od dnia 01.01.2022 r do  dnia 31.12.2023 r. 

3. Przedmiot dzierżawy tj. analizator immunochemiczny pozostaje przez cały czas trwania umowy 

własnością Sprzedającego.    

4. Sprzedający oświadcza, że stan techniczny przedmiotu umowy, o którym mowa ust. 1 pkt 2)  

jest zgodny z normami  technicznymi i gwarantuje prawidłowe jego funkcjonowanie przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

https://www.portalzp.pl/ustawy/ustawa-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2019-17500.html#c_0_k_0_t_0_d_1_r_1_o_1_a_2_u_1_p_1_l_0_i_0
https://www.portalzp.pl/ustawy/ustawa-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2019-17500.html#c_0_k_0_t_0_d_1_r_1_o_1_a_2_u_1_p_1_l_0_i_0


§ 2 

1. Elementy Przedmiotu Zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) umowy, będą 

dostarczane przez Sprzedającego do siedziby Kupującego przez cały okres obowiązywania 

umowy, sukcesywnie wg potrzeb Kupującego, zgodnie z pisemnym (fax) lub wysyłanym drogą 

elektroniczną Zamówieniem dokonanym przez osobę upoważnioną, o której mowa w § 3 ust. 5 

Umowy.  

2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć wraz z elementami Przedmiotu Zamówienia ulotki w 

języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, metodyki i 

aplikacje.  

3. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia do siedziby Kupującego, tj. Pracowni 

Diagnostyki Laboratoryjnej, elementów Przedmiotu Zamówienia, wolnych od wad i 

posiadających oznaczenie terminu ważności (min. 4 miesiące), w odpowiednich opakowaniach 

na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe 

dostarczonego towaru przed czynnikami   pogodowymi, uszkodzeniami. 

4. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego elementów Przedmiotu Zamówienia o terminie 

ważności krótszym niż cztery miesiące, Kupującemu przysługuje prawo do ich zwrotu  na koszt 

Sprzedającego. 

5. Sprzedający zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Kupującego w ciągu 

pięciu dni od daty jego otrzymania. 

 

§ 3 

1. Sprzedający oświadcza, że dostarczane elementy Przedmiotu Zamówienia, o których mowa w  

§ 1 ust. 1 pkt 1) umowy posiadają odpowiednie certyfikaty (CE), dopuszczające do obrotu  

i stosowania zgodne  z obowiązującymi  przepisami prawa. 

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone odczynniki są niezgodne z umową, Sprzedający w 

ciągu  5 dni  dokona ich wymiany na odczynniki  o parametrach zgodnych z postanowieniami 

umowy.  

3. Sprzedający bez zgody Kupującego nie może dokonać zmiany produktu względem złożonej 

oferty, z zastrzeżeniem § 8. 

4. Nienależyte realizowanie warunków umowy przez Sprzedającego tj. w szczególności  

nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a 

także uchybienia w zakresie jakości dostarczonych elementów Przedmiotu Zamówienia lub ich 

terminów ważności - dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z prawem do naliczenia kar umownych bez prawa Sprzedającego do 

wynagrodzenia za wadliwą część umowy. 

5. Osobą upoważnioną do dokonywania zamówień, o których mowa w § 2 ust.1 jest Kierownik 

Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej lub inna osoba przez niego upoważniona. 

6. Sprzedający zapewni bezpłatny udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej  dla parametrów -

HBV i HCV min 1 x rok w programie  Labquality, zgodnie z zał.1 do niniejszej umowy . 

 

§  4 

1. Sprzedający ubezpiecza i transportuje do siedziby Kupującego na swój koszt i ryzyko Przedmiot 

Dzierżawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy, tj. analizator immunochemiczny. 

2. Wydanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi w siedzibie Kupującego, w Pracowni Diagnostyki 

Laboratoryjnej. 

3. Wydanie analizatora w miejscu wskazanym w ust. 2 nastąpi z odpowiednim wyprzedzeniem, w 

terminie uzgodnionym z Kupującym, umożliwiającym Kupującemu podjęcie pełnej pracy z 

jego wykorzystaniem (analizator kompletny, gotowy do pracy) od dnia 01.01.2022 r, z 

uwzględnieniem wcześniejszej instalacji i szkolenia  personelu, zgodnie z  załącznikiem  Nr 1, 

niezależnie od daty podpisania niniejszej Umowy. 

4. Kupujący będzie używał Przedmiot Dzierżawy w miejscu instalacji zgodnie z  przeznaczeniem 

i instrukcjami producenta oraz zobowiązany jest  utrzymać go w stanie niepogorszonym przez 

okres obowiązywania umowy, chyba że pogorszenie stanu analizatora   wynikając będzie ze 

zwykłego używania zgodnie z przeznaczeniem.  

5. Kupujący nie będzie dokonywał żadnych zmian i przeróbek w przedmiocie dzierżawy. 



6. Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy wraz z 

dokumentacją dotyczącą aparatu, kartą gwarancyjną, opisem technicznym, instrukcją obsługi w 

języku polskim, kartami charakterystyk nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 

7. Kupujący zobowiązuje się nie poddzierżawiać Przedmiotu Dzierżawy ani nie oddawać go do 

bezpłatnego używania oraz nie obciążać go prawami osób trzecich, bez pisemnej zgody 

Sprzedającego.  

8. Sprzedający  zapewnia, że Przedmiot Dzierżawy, o którym mowa w§ 1 ust. 1 pkt 2) umowy,   

jest zgodny ze składaną ofertą i posiada wszelkie wymagane dokumenty, tj. aktualne certyfikaty 

dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa oraz dyrektywami UE . 

  

§  5 

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Przedmiot Dzierżawy na cały okres 

obowiązywania umowy, gwarantując jego bezawaryjne działanie.  

2. Sprzedający zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich napraw i wymiany  części 

zamiennych Przedmiotu Dzierżawy w okresie gwarancyjnym, których potrzeba nie powstała w  

wyniku uszkodzeń technicznych  ze strony Kupującego.  

3. Sprzedający zapewni bezpłatny autoryzowany serwis (przegląd techniczny zgodnie z  

zaleceniami  producenta, części zamienne i zużywalne inne niż wymienione w załączniku nr 1, 

dojazd ) oraz ciągłość  pracy urządzenia  w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Sprzedający dokona naprawy w terminie do 48 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze, a 

jeśli termin ten kończyłby się w dzień ustawowo wolny od pracy, to w najbliższym dniu 

roboczym, przy czym czas reakcji serwisu wynosi do 24 godzin od zgłoszenia awarii. W 

przypadku  braku możliwości naprawy  aparatu w terminie 48h. Sprzedający zapewni 

urządzenie zastępcze lub zapewni wykonanie oznaczeń w innym laboratorium na własny koszt.       

5. Po terminie określonym w umowie Kupujący obowiązany jest postawić do dyspozycji  w swojej    

siedzibie przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym, o czym zawiadomi Sprzedającego.                 

6. Kupujący nie ponosi  odpowiedzialności za zużycie będące  wynikiem  normalnej eksploatacji.   

7. Zwrot analizatora nastąpi na podstawie Protokołu Przekazania i odbędzie się  w siedzibie 

Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 5 dni od daty zakończenia obowiązywania 

umowy. Po upływie powyższego terminu Kupujący nie ponosi odpowiedzialności zniszczenie, 

utratę lub uszkodzenie analizatora.   

8. Sprzedający zobowiązuje się w obecności Kupującego do trwałego usunięcia z pamięci 

analizatora wszelkich danych uzyskanych i przetworzonych przez analizator w okresie 

dzierżawy. Wzmiankę o wykasowaniu zamieszcza się w protokole przekazania ,o którym mowa 

w ust .7           

§ 6 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, o 

którym mowa w §1 w łącznej kwocie netto: …................. zł    

(słownie:....................00/100), plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę   

brutto:.....................zł (słownie:................00/100). 

2. Zapłata ceny za dostarczony Przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 pkt 1) będzie 

następować częściami w terminie 60 dni od daty wystawienia poszczególnych faktur VAT za 

dostarczoną część Przedmiotu zamówienia  przelewem  bankowym  na konto Sprzedającego 

Nr............................................  

3. Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia 

Sprzedającego do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru. 

4. Czynsz dzierżawny tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) płatny będzie z dołu  miesięcznie w wysokości ……………. zł.  

w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na konto Wykonawcy 

Nr...….…………     

5. Czynsz dzierżawny za analizator nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy, za  

wyjątkiem zmiany stawki podatku  VAT. 

6. Kupujący zwolniony jest z obowiązku uiszczania czynszu dzierżawnego, o którym 

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, za czas niezawinionej przez Kupującego 



awarii analizatora immunochemicznego, uniemożliwiającej korzystanie z niego zgodnie z 

umową. Czas awarii liczony jest od dnia zawiadomienia o niej Sprzedającego do dnia  

jej usunięcia. 

7. Sprzedający może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią  

jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną na piśmie pod rygorem  nieważności. 
 

§ 7 

1.  Kupującemu przysługuje od  Sprzedającego zapłata następujących kar umownych: 

a)  za zwłokę w realizacji Zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 5 -  0,2 % wartości 

brutto danej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

b)  za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Kupującego z winy 

Sprzedającego – 10% ceny brutto określonej  § 6 ust. 1. 

2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu Umowy oraz w przypadku o którym mowa 

w §3 ust. 2 (niedostarczenie odczynników spełniających warunki umowy w terminie 5 dni), 

Kupującemu przysługuje prawo do wykonania zastępczego i obciążenia jego kosztami  

Sprzedającego bez wcześniejszego wezwania. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej 

wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 8 

1. Kupujący zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości Przedmiotu zamówienia niż 

podane w Załączniku Nr 2 w przypadku zmniejszonych potrzeb, a Sprzedający zobowiązuje się 

do realizacji zamówień. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Sprzedającemu żadne roszczenia 

poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony Przedmiot zamówienia.  

2. Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: 

1) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku obniżenia cen producenta. 

2) zamiany na nowy lub ulepszony produkt równoważny do uprzednio zaoferowanego po 

cenie nie wyższej niż w złożonej ofercie, bądź z powodu wycofania z rynku produktu 

będącego przedmiotem zamówienia lub zmiany nazwy handlowej, zmiany numeru 

katalogowego produktu.   

3. Strony dopuszczają zmianę ilości Przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach danej 

umowy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona jej wartość, bez konieczności zmian w 

umowie. 

4. Dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji umowy z chwilą niewykorzystania przez 

Kupującego wartości umowy, o której mowa w § 6 ust.1. 

5. Zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, inne niż wymienione w ust 2 i 3, wymagają pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Wszelkie zmiany umowy nastąpią w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§  9 

1. 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 30 dni od powzięcia  

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający  może żądać     

jedynie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Każda ze Stron Umowy może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3- miesięcznego okresu  

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.     

 

 

§ 10 

1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Kupującego. 

2. W sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową   stosuje  się  przepisy  Kodeksu  

Cywilnego. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 



 

 

§ 11 

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

stron. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1 – Parametry wymagalne dla analizatora immunochemicznego. 

2. Załącznik Nr 2 – Wykaz odczynników z cenami. 
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