
Oznaczenie sprawy: 36/REG/2021 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień  

pozaustawowych 
 
 

 

                                                                                                                Radom, dnia 24.11.2021 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 

pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora”. 

 

Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków do  moczu 

wraz z dzierżawą analizatora w ilości podanej w formularzu cenowym stanowiący załącznik 

Nr 1 i 2  do niniejszego zaproszenia.  

 

2.Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 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: laroratorium@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 

1 i 2 do niniejszego Zaproszenia  oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w 

stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.   
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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 pasków do moczu wraz z dzierżawą 

analizatora ”. 

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 02.12.2022 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 Druku Oferty. 

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 pasków i kontroli                -  90% 

1.2.Czynsz dzierżawny                      - 10% 

 

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:  

2.1.  Ocena Ceny pasków i kontroli – 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. Istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy  

W załączeniu do niniejszego zaproszenia znajduje się wzór umowy stanowiący Załącznik  

Nr 3. 

12. Oferta powinna zawierać:  

1)  Formularz ofertowy,  

2)  Wymagane parametry analizatora – Załącznik Nr 1 

3) 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. 

 

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

 

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

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację na 

swojej stronie internetowej. 

 

 

 



                                                                                                                                        Załącznik nr 1  

 Zakup pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą  analizatora moczu 

                                                         na okres 3 lat.                                                                                                                                                                                         

WYMAGANE  PARAMETRY ANALIZATORA  

MOCZU                                                                                                                                                                     

Producent / firma    ………………………………..……………………………………….... 

Urządzenie typ /model: …………………………………………..…………………………………. 

 

             OPIS 

      

WYMAGANE  

        (TAK ) 

OFEROWANE(OPIS 

SPEŁNIENIA WARUNKU) 

 

Aparat  kompletny,  nie starszy niż z 2019r, z 

wbudowaną drukarką termiczną, po 

zainstalowaniu gotowy do pracy  od 1 

.01.2023 do wykonywania testów z tabeli 1 

 

  

Pamięć wyników: i kontroli jakości min. 

9000, wydajność min 500 ozn/godz 

 

  

Deklaracja zgodności, znak  CE wymagana 

dla aparatu  oraz pasków , dopuszczenie do 

diagnostyki In vitro zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa 

 

  

 Analizator wyposażony w funkcję samo 

sprawdzenia 

 

  

Możliwość wykonywania badań w serii 

(pasek po pasku 

 

 

 

Automatyczny transport i usuwanie zużytych 

pasków. 

  

Możliwość zastosowania różnego rodzaju 

pasków: 10, 11, 14 parametrowych  do 

analizatora 

  

Analizator pozwalający na oznaczenie 

następujących parametrów 

fizykochemicznych moczu: glukoza, ketony, 

pH, krew, białko, azotyny, ciężar właściwy, 

bilirubina, leukocyty, urobilinogen, wapń, 

kreatynina, kwas askorbinowy, 

mikroalbumina 

  

Flagowanie  wyników patologicznych   

Dostawca zapewni na swój koszt podłączenie 

do systemu informatycznego firmy ZELNET 

umożliwiające generowanie i wydruk 

wyników  badań. 

 

  

Oprogramowanie aparatu w języku polskim 

Dostarczenie instrukcji w języku polskim, 

wszystkich ulotek aparatu i pasków(forma 

  



papierowa),  kart charakterystyki materiałów 

niebezpiecznych  w języku polskim (forma 

papierowa lub CD) wraz z dostawą 

analizatora.  

 

Szkolenie personelu medycznego w miejscu 

użytkowania sprzętu oraz wydanie 

stosownych imiennych zaświadczeń   o 

odbytym szkoleniu. 

 

  

Bezpłatna instalacja aparatu i uruchomienie. 

Autoryzowany serwis. 

Coroczny udokumentowany przegląd 

serwisowy na koszt Wykonawcy. 

  

Bezpośredni kontakt telefoniczny z 

inżynierem serwisu (wskazać numer ) 

  

 

Telefon…. 

Gwarancja techniczna przez cały okres 

trwania umowy  uwzględniająca koszty 

napraw, wymiany podzespołów ,dojazd oraz 

robocizna na  koszt Wykonawcy. Czas 

reakcji serwisu  24 godz. od zgłoszenia 

awarii, a dokonanie naprawy do 48 godz. w 

dni robocze.  

  

 Dostarczenie aparatu zastępczego w 

przypadku awarii trwającej powyżej 2dni lub 

zapewnienie wykonania oznaczeń w innym 

laboratorium na koszt własny 

 

  

UPS dołączony do analizatora   

Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu  

analizatora 

  

Wykonawca zobowiązuje  się po 

zakończeniu dzierżawy do trwałego 

usunięcia z pamięci analizatora wszelkich 

danych uzyskanych i przetworzonych przez 

analizator w okresie dzierżawy 

  

Wykonawca zapewni bezpłatny udział w 

kontroli zewnętrznej Labquality  badania 

ogólnego moczu 1x na rok 

  

Pole kompensacyjne na pasku przeznaczone 

do automatycznej korekcji interferencji 

naturalnej  barwy moczu przez aparat 

 

  

Możliwość wydruku w wybranych 

jednostkach SI, konwencjonalnych 

  

Dostawa  odczynników w terminie do 5 dni 

roboczych 

 

 

 

 

 



FORMULARZ OFERTY 
Nazwa Wykonawcy: 

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

 

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

 

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

  

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

 

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

 

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

 

 

                                                                                                                                    Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 

                                                                                                                                    Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym 

                                                                                                                                    ul. Krychnowicka 1  

                                                                                                                                    26 – 607 Radom  

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na: „ Zakup i dostawa pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora”, przedkładamy niniejszą 

ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do składania ofert:  
Tabela nr 1 – PASKI TESTOWE DO ANALIZY MOCZU 

L.p Nazwa Producent Nr kat 

Ilość w 1 

zestawie 

/opk. 

Ilość 

oznaczeń 

36 m-cy  

Cena 

jednostk. 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT % 

 

Wartość brutto 

1. 

Paski do diagnostyki i  moczu – 10 

parametrowe 

(Ilość oznaczeń Badań Ogólnych Moczu z 

wliczonym materiałem kontrolnym) 

 

  

    

 

10 000 

   

 



2. 

Paski 14 parametrowe 

  
 

   200     

3. 
Materiał kontrolny – dwa poziomy kontroli 

stosowanej wymiennie 5x w tygodniu (1 

tydzień kontrola P, 1 tydzień kontrola N) 

  
 

 1000     

                                                                                                                                                                Razem:    

 

Słownie brutto : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tabela nr 2 - ANALIZATOR DO ANALIZY MOCZU- dzierżawa na 36 miesięcy 

 

Słownie brutto : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Lp. Nazwa 

 
Cena netto za 1 

miesiąc 
Wartość netto 

Stawka 

podatku VAT 

% 

Wartość brutto 

Ilość miesięcy   

1.  

 Analizator 1 szt. 

 

36 

 

 

   



 Tabela nr 3 - ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (suma tabel nr 1 i 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie brutto : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczamy, że: 

Przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia na: : „ Zakup i dostawa pasków do moczu wraz z 

dzierżawą analizatora” 

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. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

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

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

poz. 835).                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Lp. 

Przedmiot Łączna wartość brutto 

1. Paski do analizy moczu  

2. Analizator moczu  

 RAZEM:  



7. 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 

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) 
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Załącznik Nr 3 

UMOWA DZIERŻAWY ANALIZATORA DO MOCZU ORAZ ZAKUP I DOSTAWA 

PASKÓW 

Nr …../DZP/22/LAB 

 

zawarta dnia  ……………………………..   pomiędzy: 

 

…………………………z siedzibą w ………………. i adresem  ………………………., wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ……….. KRS pod Nr: 

…………………posiadająca  NIP: ………………………., Regon: …………………..,  

reprezentowanym przez: 

 

…………………………                         

 

zwanym dalej: "Wydzierżawiającym "lub "Wykonawcą" 

a 

 Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom, 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr 216170, posiadającym NIP 948-

20-40-243, REGON 670204531, reprezentowanym przez: 

            Dyrektor                                     Mirosław Ślifirczyk 

zwanym dalej: "Dzierżawcą" lub "Zamawiającym",  

zwanych także łącznie "Stronami", a osobno "Stroną". 

Niniejsza umowa zostaje zawarta bez konieczności stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z Regulaminem 

udzielania pozaustawowych zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł - 

Zarządzenie Dyrektora SWPZZPOZ nr 11/2021 z dnia  27 maja 2021 r.  

 

§ 1 

1. Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem analizatora do moczu, spełniającego parametry 

wskazane w wymaganych parametrach analizatora do moczu stanowiącego załącznik 1, o nr seryjnym 

…………… i przedmiotowe urządzenie wraz z oprogramowaniem oddaje Dzierżawcy w dzierżawę 

(dalej: Przedmiot Dzierżawy). Aparat zostanie zamontowany w miejscu wskazanym przez dzierżawcę: 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, ul.Krychnowicka1, 26-607 Radom. Po instalacji Przedmiot 

dzierżawy powinien być gotowy do podjęcia pracy od 1 stycznia 2023r, za co odpowiedzialność ponosi 

Wydzierżawiający. 

2. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w Protokole Przekazania wraz z dokumentacją dotyczącą 

analizatora, kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi w języku polskim. 

3. Dostawa przedmiotu dzierżawy do miejsca montażu nastąpi w terminie uzgodnionym, z 

odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie pracy od dnia 1.01.2023r, na koszt 

Wydzierżawiającego. 



4. Wydzierżawiający pokryje koszty instalacji i uruchomienia analizatora, szkolenia personelu 

laboratoryjnego w zakresie obsługi analizatora w dniu dostawy. 

5. Wydzierżawiający oświadcza, że analizator posiada złącze do dwukierunkowej transmisji danych i 

komunikacji z istniejącym systemem informatycznym, do którego dokona podłączenia na własny koszt 

i przeprowadzi badania testowe. 

 

§ 2 

Wydzierżawiający oświadcza, że stan techniczny przedmiotu określonego w § 1, jest zgodny z normami 

technicznymi, posiada deklarację zgodności CE i gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie analizatora. 

 

§ 3 

Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami 

prawidłowej gospodarki oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego. 

 

§ 4                                                                                                                                                           

1. Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na Przedmiot Dzierżawy przez czas obowiązywania 

umowy zgodnie z § 2. 

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

i materiałów zużywalnych przedmiotu dzierżawy w okresie  gwarancyjnym, tj. czasie trwania umowy, 

ale nie powstałych w wyniku uszkodzeń technicznych ze strony Dzierżawcy. 

3. Wydzierżawiający zapewni bezpłatny serwis (przegląd techniczny 1 x rok, części zamienne, dojazd) 

w okresie dzierżawy. 

4. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii określa się do 24 h od zgłoszenia awarii, a dokonanie 

naprawy do 48 h w dni robocze. W przypadku braku możliwości naprawy analizatora w terminie 48 h 

Wydzierżawiający zapewni urządzenie zastępcze na własny koszt. 

§ 5 

1. Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy ani nie oddawać go do 

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

Wydzierżawiającego. 

2. W razie naruszenia powyższego obowiązku Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez 

zachowania okresów wypowiedzenia. 

§ 6 

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie 

niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień niniejszej 

umowy i obowiązujących przepisów prawa. Zwrot odbywa się w siedzibie Dzierżawcy na koszt 

Wydzierżawiającego. 

§ 7 

Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy w okresie obowiązywania  umowy Dzierżawca będzie płacił 

Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości ………. zł netto (słownie: …. złotych netto) 

miesięcznie z góry do 10-tego dnia   miesiąca,   na   podstawie faktury, przelewem bankowym na 

rachunek …………………………………….Wydzierżawiającego, w 

…………………………………………….  Za datę zapłaty uznaje się obciążenie rachunku 

Zamawiającego. 

 



 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia do siedziby Zamawiającego pasków do 

moczu kompatybilnych z analizatorem o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, (w tym paski 

kalibracyjne w razie potrzeby), dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (posiadają  znak CE, chyba że nie jest wymagany) oraz materiałów kontrolnych, bez 

konieczności składania odrębnego zamówienia, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Pracowni 

Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym 

stanowiącym załącznik 2 do  niniejszej umowy (dalej: Przedmiot Zamówienia). Kupujący zastrzega 

sobie prawo do zmiany zamawianej ilości i zakresu odczynników w stosunku do oferty i formularza 

cenowego w przypadku zwiększonych lub zmniejszonych  potrzeb, a Sprzedający zobowiązuje się do 

realizacji zamówień 

2. Z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto 

…….…zł netto (słownie: …………….. złotych netto), płatne przelewem w terminie 60 dni liczonych 

od dnia wystawienia faktury na konto Wykonawcy nr: ……………......... 

3. Ilość pasków może ulec zmianie bez konieczności sporządzania aneksu o +/- 10%. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 ulega odpowiednio 

zwiększeniu lub zmniejszeniu. Cena łączna nie może ulec zmniejszeniu poniżej 50% kwoty wskazanej 

jako łączna w ust.2. 

5. Termin ważności pasków i materiałów kontrolnych nie może być krótszy niż 3/4 okresu  

ważności ustalonego przez producenta. Do pasków i kontroli będą dołączone ulotki w języku polskim, 

oraz  jednorazowo  karty charakterystyk. 

6. Wykonawca zapewni bezpłatny udział w kontroli zewnętrznej badania ogólnego moczu w programie 

Labquality 1x rok, zgodnie z załącznikiem do umowy. 

     7. Wydzierżawiający dostarcza odczynniki i materiały zużywalne do Dzierżawcy na własny 

      koszt i ryzyko, sukcesywnie od daty złożenia zamówienia, w ciągu 5 dni roboczych od jego 

      otrzymania. 

8. Ceny podane w ofercie stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy będą cenami stałymi przez okres 

obowiązywania umowy. 

§ 9 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego w przypadku nie wywiązywania się 

Wykonawcy z istotnych postanowień umowy przede wszystkim w przypadku przeciągających się prac 

serwisowych analizatora, częstych awarii analizatora, braku dostępnych części do analizatora, braku 

pasków do badań, braku dostawy pasków lub dostarczanie wadliwych pasków lub pasków ze zbyt 

krótkim termin ważności. 

 

§ 10 

Umowa obowiązuje w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym 

do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla Dzierżawcy/Zamawiającego. 

 



 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Załączniki stanowią integralną część umowy. 

1. Wymagane parametry analizatora do moczu. 

2. Formularz asortymentowo-cenowy. 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

____________________      _____________________ 

        Dzierżawca            Wydzierżawiający 

        Zamawiający                                                                                                Wykonawca 

 

 


