
 
 

 

  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu-przedsięwzięcia 
„Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem 

 SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” 
                       

 PROJEKT  UMOWY                  Załącznik nr 5 do Zaproszenia  

 

 

 

UMOWA NR ___ 

na dostawę aparatu IVD do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wirusa SARS-CoV-2 – 

rok produkcji 2020 rok wraz z dostawą odczynników i akcesoriów w okresie do 31 października 

2021r. dla SPWSZ w Szczecinie   

(nr EP/220/100RR/2020) 

 

zawarta w dniu ____ w _____ pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie 

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,  

NIP 851 – 25 – 37 – 954, numer rejestrowy w BDO 000028674 

zwanym Zamawiającym, którego reprezentuje: 

Dyrektor  - Małgorzata Usielska  

 

a 

______________ 

 z siedzibą w _____ przy ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 

Sądzie Rejonowym ______ za numerem _______*/ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej*1, wysokość kapitału zakładowego _____-. 

NIP  _____- REGON _____-, numer rejestrowy w BDO _______. 

zwaną Wykonawcą, którą reprezentuje: 

1. ………………………………………….. - ……………………………………. 

2. ………………………………………….. - …………………………………….  

 

Zważywszy, że: 

1. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) ogłoszono począwszy od dnia 

14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemiologicznego 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

2. stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej został odwołany w dniu 20 marca 

2020r. i zastąpiony stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonym 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), 

 
1 *niepotrzebne skreślić 
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3. Zamawiający na mocy poleceń Wojewody Zachodniopomorskiego, formułowanych w treści kolejnych 

decyzji administracyjnych, wydawanych począwszy od dnia 15 marca 2020r. pozostaje zobowiązany do 
udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-

2, również chorych na COVID-19, w tym poprzez zapewnienie określonej liczby łóżek oraz łóżek 

respiratorowych, których liczba jest zwiększana w każdej kolejnej decyzji, 

4. okoliczności opisane w pkt 3 powodują, że Zamawiający od początku epidemii SARS-CoV-2 pełnił i nadal 

pełni rolę wiodącej placówki medycznej w województwie Zachodniopomorskim leczącej pacjentów 

zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i chorych na COVID-19, w tym w ciężkim jego przebiegu,  

5. Zamawiający to cieszący się uznaniem ośrodek medyczny, który od lat angażuje swój kapitał intelektualny 
oraz środowisko pracowników i który posiada niezbędne zaplecze organizacyjne, techniczne oraz 

osobowe, które umożliwi zapewnienie współdziałania Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy na odpowiednim poziomie jakości,  

6. zgodnie z at. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych ( t. j. Dz. U. poz. 1842) do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do 

przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), jeżeli zachodzi wysokie 
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga 

tego ochrona zdrowia publicznego, 

7. ponadto przepis art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020r., poz. 1845 ze zm.,) wyłącza stosowanie przepisów Pzp do udzielania 
zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub 

zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan 

epidemii, 

8. w dniu upublicznienia zapytania ofertowego („Zaproszenia”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 

postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa aparatu IVD do automatycznej izolacji kwasów 
nukleinowych wirusa SARS-CoV-2 – rok produkcji 2020 rok wraz z dostawą odczynników i akcesoriów w 

okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie.” na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

przesłania Zaproszenia do potencjalnych wykonawców, wciąż trwał stan epidemii SARS-CoV-2 oraz 

obowiązywała tzw. „kwarantanna narodowa”, 

9. przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa aparatu IVD do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych 
wirusa SARS-CoV-2 – rok produkcji 2020 rok wraz z dostawą odczynników i akcesoriów, a zatem wyrobów 

medycznych niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, gdyż umożliwiających wykrywanie osób 
zakażonych SARS-CoV-2 i – poprzez ich izolowanie – zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się 

epidemii,  

10. zawarcie ninejszej umowy następuje w związku z realizacją przez Zamawiajacego Projektu finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu – przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali 

jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu 
COVID-19” realizowanego na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu pozakonkursowego 

[PREWENCJA I LECZENIE COVID-19] nr SZPITALE – JEDNOIMIENNE/27/2020 zawartej w dniu 

20.11.2020r. na dofinansowanie Projektu: „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, 
informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2” 

spełniającego warunki przyznania dofinansowania w trybie 44c ustawy o NCBR, w ramach naboru „ 
Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 

w leczeniu COVID-19, 

11.  istotą zamówienia, o którym mowa w pkt 9 powyżej jest prowadzenie projektu badawczo-rozwojowego 
mającego na celu analizę danych medycznych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, w tym chorych na 

COVID-19, w celu opracowania systemu rozpoznawania przyczyn zapalenia płuc z zastosowaniem sztucznej 

inteligencji. 

 

Strony zawarły umowę (dalej – „Umowa”) o następującej treści: 

 

§ 1 
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Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa aparatu IVD do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wirusa 

SARS-CoV-2 – rok produkcji 2020 rok (zwane dalej łącznie – „Urządzeniem”) wraz z dostawą odczynników 

i akcesoriów  (zwanych dalej – „Wyrobami”) w okresie do 31 października 2021r.”), opisanych w 

Załączniku nr 1 do Umowy oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z Umową i wszystkimi załącznikami do 

niej.  

3. Przedmiot Umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach: 

1) Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,   

2) Ofercie Wykonawcy – stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i 

obowiązków Stron, dokumenty określone w ust. 3. pkt 1) – 2) będą miały charakter wzajemnie 

uzupełniający, przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia dokumentu 

przywołanego wcześniej. Jednocześnie Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie 

wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek 

niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani zakresu 

Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje Przedmiot Umowy z należytą starannością, według najwyższych 

profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

6. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Urządzenia 

zgodnego z Umowa, rok produkcji 2020, wolnego od wad fizycznych i prawnych. 
7. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzenia . 

Przeszkolenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmować będzie co najmniej dwa szkolenia 

personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej dotyczące obsługi bieżącej, aplikacji i konserwacji 

Urządzenia  przeprowadzone nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy 

urządzeń. Wykonawca potwierdzi udział uczestników w przeszkoleniu w formie imiennych certyfikatów.  
8. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostawy Wyrobów 

w asortymencie i po cenie zgodnej z ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, 

spełniających wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy.  
9. Dostarczone Wyroby nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż 6 miesięcy od daty dostawy.  
10. Czas izolacji kwasów nukleinowych wirusa SARS-CoV-2 niezależnie od liczebności serii wynosić będzie .... 

minut* (*kryterium oceny ofert – zgodnie z Ofertą Wykonawcy).  
11. Zawarcie i wykonanie Umowy następuje w związku z realizacją przez Zamawiającego Projektu 

finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu – przedsięwzięcia 

„Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 

w leczeniu COVID-19” realizowanego na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu 

pozakonkursowego [PREWENCJA I LECZENIE COVID-19] nr SZPITALE – JEDNOIMIENNE/27/2020 

zawartej w dniu 20.11.2020r. na dofinansowanie Projektu: „Opracowanie nowoczesnych technologii 

laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń 

SARS CoV-2” spełniającego warunki przyznania dofinansowania w trybie 44c ustawy o NCBR, w ramach 

naboru „ Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19 
 

§ 2 

Termin i warunki dostawy Przedmiotu Umowy 

 

1. Dostawa Urządzeń nastąpi w terminie do  30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 

2. Dostawy Wyrobów następować będą sukcesywnie, w asortymencie i ilości określonej przez 

Zamawiającego w zamówieniu szczegółowym przesłanym Wykonawcy faksem lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, w terminie do 48 godzin od dnia złożenia zamówienia w dni robocze.  
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3. Jeżeli dostawa Wyrobów przypadałaby na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Wyrobów w pierwszym dniu roboczym przypadającym po sobocie lub 

dniu ustawowo wolnym od pracy, do godziny 9:00 

4. Dostawa Wyrobów i Urządzeń nastąpi do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ w 

Szczecinie (budynek „I” – piętro 1) czynnego w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.  

5. Transport Urządzeń i Wyrobów do miejsca dostawy realizowany będzie odpowiednim środkiem transportu 

Wykonawcy, gwarantującym zachowanie właściwej jakości oraz warunków dla przewożonych Wyrobów i 

Urządzeń Urządzenia, na jego wyłączny koszt i ryzyko. 

6. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć, zainstalować i 

uruchomić Urządzenia, w tym w szczególności aplikacje dla odczynników wskazanych przez 

Zamawiającego.  

7. Wraz z Urządzeniami Wykonawca wyda Zamawiającemu w wersji drukowanej: 

1) paszport  techniczny e, 

2) deklaracja  zgodności CE, 

3) specyfikacja e techniczne, 

4) instrukcja  obsługi, 

5) zalecenia producenta sprzętu odnośnie konserwacji, 

6) zalecenia producenta sprzętu odnośnie utylizacji odpadów, 

7) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,  

8) ulotki metodyczne dla Wyrobów 

8. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Urządzeń aż do chwili dokonania ich 

odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

9. Odbiór Urządzeń odbędzie się w terminie uzgodnionym przez Strony, nie późniejszym niż wskazany w ust. 

1 powyżej i polegać będzie na rozpakowaniu oraz uruchomieniu dostarczonych Urządzeń celem 

stwierdzenia ich kompletności oraz zgodności z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Załączniku 

nr 1 do Umowy oraz ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

10. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół przekazania.  

11. Własność Urządzeń oraz odpowiedzialność za nie przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania  

protokołu przekazania bez istotnych uwag.  

12. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru Urządzeń, jeżeli dostarczone Urządzenia będą 

niekompletne, będą posiadać jakiekolwiek wady istotne, w tym ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

uprzedniego użytkowania lub nie będą odpowiadać wymaganiom sformułowanym w treści Załączników nr 

1 lub 2 do Umowy. W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole przekazania przyczyny odmowy 

odbioru Urządzeń oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy dostawy Urządzeń 

lub powierzyć ich dostarczenie innemu podmiotowi na wyłączony koszt i ryzyko Wykonawcy, ewentualnie 

odstąpić od Umowy. 

13. Postanowienia ust. 12 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia niezgodności z Umową 

jednego z dostarczonych Urządzeń.  

14. Termin przewidziany na dokonanie odbioru Urządzeń przez Zamawiającego oraz termin na usunięcie ich 

braków lub wad, wliczają się do czasu przewidzianego na wykonanie tego zakresu Przedmiotu Umowy, 

określonego w ust. 1 powyżej. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

_____ zł ( słownie: _____- złotych ____/100) brutto, ustalone w oparciu o ceny wskazane w Załączniku 

nr 2 do Umowy, w tym: 

Wynagrodzenie za dostarczenie Urządzeń w wysokości: ______________zł brutto, 

Wynagrodzenie za dostawę Wyrobów w wysokości ______________zł brutto  

2. Wynagrodzenie jest wiążące i niezmienne w zakresie czynników produkcji, tj. stawek, narzutów i cen 

jednostkowych. 
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3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności 

koszty:  

1) wytworzenia Urządzenia  oraz wszystkich materiałów pomocniczych, 

2) transportu Urządzenia ń do Zamawiającego, 

3) uruchomienia Urządzenia ń w siedzibie Zamawiającego,  

4) przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi Urządzenia, 

5) udzielenie gwarancji jakości na okres  36 miesięcy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za dostawę Urządzeń będzie podpisany przez 

przedstawiciela Zamawiającego protokół przekazania, potwierdzający odbiór Przedmiotu Umowy bez 

istotnych uwag, który będzie stanowił załącznik do faktury.  

5. Zapłata wynagrodzenia za dostawę Wyrobów następować będzie w częściach – odrębnie za każdą 

dostawę partii Wyrobów, na postawie faktury VAT dokumentującej daną dostawę.  

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać informacje o numerze umowy, której dotyczy 

oraz numer rejestrowy BDO (Bazy Danych Odpadów) Wykonawcy. Numer umowy może być umieszczony 

także w treści załącznika do faktury. Nazwy poszczególnych pozycji w treści faktury muszą odpowiadać 

nazwom zawartym w Załączniku nr 2 do Umowy. 

7. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 

2018r., poz. 2187 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.).  

W przypadku braku rachunku bankowego na Białej Liście Podatników VAT płatność za fakturę zostanie 

wstrzymana do momentu wyjaśnienia bez konsekwencji niedotrzymania przez zamawiającego terminu jej 

płatności. 

8. Za dzień doręczenia Zamawiającemu faktury przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii SPWSZ w 

Szczecinie przy ul. Broniewskiego 2.  

9. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej – „Ustawa o 

Fakturowaniu”). 

10. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej 

do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). 

11. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o 

których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać 

numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 

12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPO (NIP) 8512537954. 

13. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. powyżej, do 

konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

14. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek wynagrodzenia lub jakiejkolwiek innej należności Wykonawcy względem 

Zamawiającego, Strony przyjmować będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, 

w terminie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury oraz podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu przekazania, potwierdzając 

odbiór całości Przedmiotu Umowy bez istotnych uwag.  

16. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz bez 

uprzedniej pisemnej zgody Województwa Zachodniopomorskiego (dalej – „podmiot tworzący”). 

17. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego i Zamawiającego jest nieważna. 

 

§ 4 

Gwarancja jakości. Rękojmia 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji (dalej – „Gwarancja”) na dostarczone 

Urządzenie a, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, w tym załączniku nr 1 do Umowy, a w zakresie 

w niej nieuregulowanym – na warunkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

2. Okres Gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, liczony będzie od dnia podpisania protokołu 

przekazania, o którym mowa w § 2 ust. 10 Umowy bez istotnych uwag.  

3. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania wad Przedmiotu Umowy we wszystkie dni tygodnia 

całodobowo pod numerem telefonu: ____ faxem pod numer: ____ lub e-mailem na adres poczty 

elektronicznej: _____ 

4. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty 

elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia wady. 

5. Wykonawca każdorazowo zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania Przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający wymaga w przypadku wady (awarii) Urządzenia sprzętu przyjazdu pracownika serwisu i 

naprawy w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze, 48 godzin w pozostałe dni. 

7. Zamawiający wymaga zapewnienia kontaktu z działem serwisu, czyli konsultację telefoniczną z inżynierem 

dyżurnym oraz przyjęcie zgłoszenia usterki przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. 

8. W przypadku ewentualnych napraw wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego, koszty załadunku i 

wyładunku, odbioru, transportu i dostarczenia naprawianego Urządzenia lub jego części ponosi 

każdorazowo Wykonawca. Z czynności odbioru całości lub części Przedmiotu Umowy po naprawie w innym 

miejscu niż miejsce jego użytkowania, strony sporządzą protokół odbioru. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi brak możliwości naprawy Urządzenia lub jakiejkolwiek jego części 

w okresie do 15 dni roboczych od momentu przystąpienia do usunięcia wad  uniemożliwiających pełne 

wykorzystanie możliwości techniczno – użytkowych Urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w 

następnym dniu roboczym po upływie terminu na usunięcie wad dostarczyć na czas naprawy Urządzenie, 

co najmniej o takim samym poziome jakości i o analogicznych właściwościach.  

10. Niesprawność danego Urządzenia lub jego części liczona od dnia zgłoszenia wad lub związana z 

koniecznością jego naprawy automatycznie przedłuża termin obowiązującej Gwarancji o cały ten okres. 

11. W przypadku wymiany wadliwego Urządzenia lub jego części na nowe – okres Gwarancji dla nowego 

Urządzenia, dostarczonego w następstwie wymiany, liczony będzie od daty dostawy nowego Urządzenia, 

w miejsce Urządzenia dotkniętego wadą lub wadami. 

12. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, określonego w ust. 6 powyżej i braku 

dostarczenia przez Wykonawcę Urządzenia zastępczego Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień z 

tytułu Gwarancji, usunąć wady własnym staraniem lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

13. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności 

koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny. 

14. Usunięcie wad Urządzenia uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 

naprawy gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wad.  

15. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia takiej samej wady Urządzenia (o 

takich samych cechach) w okresie obowiązywania Gwarancji. W przypadku stwierdzenia po raz czwarty 

takiej samej wady, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany dotkniętego wadą Urządzenia na nowe w 

terminie 30 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

16. W przypadku, gdy dostarczone i odebrane Urządzenia lub ich części nie odpowiadają wymaganym 

parametrom, określonym w Załączniku nr 1 lub 2 do Umowy, Wykonawca na własny koszt zobowiązany 

jest do ich wymiany, odpowiednio w całości lub w części, na zgodny z Umową w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia niezgodności przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający wymaga przez cały okres Gwarancji wykonywania przez Wykonawcę przeglądów 

technicznych Urządzenia co 365 dni oraz zapewnienia wszystkich części wymiennych, wymaganych do 

korzystania z Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonanie przeglądu technicznego zostanie 

każdorazowo potwierdzone wpisem do paszportu technicznego Urządzenia.  

18. Niezależnie od postanowień ust. 17, Zamawiający wymaga zapewnienia w okresie Gwarancji wszystkich 

elementów zużywalnych, w celu utrzymania ciągłości pracy Urządzenia.  
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19. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady (dalej – „Rękojmia”) Urządzeń rozpoczyna 

się z dniem rozpoczęcia biegu terminu Gwarancji i kończy nie wcześniej, niż w dniu wygaśnięcia 

Gwarancji.  

20. Jeżeli z powodu wady prawnej Zamawiający będzie zmuszony wydać Urządzenia, Urządzenie lub 

jakąkolwiek część Urządzeń osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bez względu na inne postanowienia 

niniejszej umowy. 

21. Zamawiający, w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności Urządzeń z Umową lub w przypadku 

ujawnienia się jego wad fizycznych, uprawiony jest w do powołania Rzeczoznawcy i polecenia mu 

sporządzenia opinii na wskazane okoliczności (dalej – „Ekspertyza”). Pod pojęciem „Rzeczoznawcy” Strony 

rozumieć będą osobę posiadającą niezbędne uprawnienia do wykonywania ekspertyz i zarejestrowaną w 

odpowiedniej izbie rzeczoznawców lub wpisaną na listę biegłych sądowych na terenie Polski.  

22. O powołaniu Rzeczoznawcy Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wydania Ekspertyzy poniesionych przez Zamawiającego 

w przypadku potwierdzenia w jej treści okoliczności, o których mowa w ust. 18. W sytuacji, o której mowa 

w zdaniu poprzednim, Zamawiający uprawniony będzie do dalszej realizacji roszczeń przysługujących mu z 

tytułu rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego oraz ust. 21 i nast. poniżej.  

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia 

Urządzeń do zgodności z Umową poprzez wymianę całości lub części Urządzeń, których wadliwość lub 

niezgodność z Umową została potwierdzona Ekspertyzą, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od 

przekazania mu Ekspertyzy. 

25. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zastrzeżonego w ust. 21 powyżej, Zamawiający uprawniony 

będzie do odstąpienia od Umowy, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 21. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

zawierać będzie uzasadnienie.  

 

§ 5 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w 

przypadku stwierdzenia, że dostarczony Przedmiot Umowy nie odpowiada parametrom określonym w 

Załączniku nr 1 lub 2 do Umowy. Odstąpienie może wówczas nastąpić, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu 

dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych od daty wezwania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy z winy Wykonawcy w 

przypadku naliczenia wykonawcy kar umownych w kwocie odpowiadającej 30% wartości Wynagrodzenia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości w przypadku zwłoki Wykonawcy w 

dostarczeniu Urządzeń trwającej dłużej niż 14 dni.  

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji:  

1) zwłoki Wykonawcy (co najmniej drugi przypadek) w dostawie partii Wyrobów w stosunku do terminów 

określonych w § 2 trwającej dłużej niż 10 dni roboczych  

2) dostarczania (co najmniej drugi przypadek) Wyrobów z wadami jakościowymi i niedokonania ich 

wymiany w ramach reklamacji terminie określonym w § 3 ust. 2, 

3) dostarczania Wyrobów z terminem ważności krótszym aniżeli 6 miesięcy licząc od dnia dostawy 

Wyrobu.  

5. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może wykonać w 

terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający dokona fizycznego zwrotu 

Wykonawcy, na jego wyłączony koszt i ryzyko, całości lub części Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od 

odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu odpowiednio całość zapłaconego przez 

Zamawiającego Wynagrodzenia, lub wskazaną przez Zamawiającego kwotę, odpowiadającą wartości 

części przedmiotu Umowy, od którego wykonania odstępuje Zamawiający, obliczoną w oparciu o ceny 
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jednostkowe wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia 

przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

   

§  6 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dostarczeniu Urządzeń - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, kara naliczana 

będzie do 60. dnia zwłoki,  

2) za zwłokę w naprawie Urządzenia lub w dostawie Urządzenia zastępczego - w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki odrębnie odpowiednio za każde 

Urządzenie, z którego naprawą lub Urządzenie zastępcze, z którego dostarczeniem Wykonawca 

pozostaje w zwłoce,  

3) za zwłokę w wymianie Przedmiotu Umowy lub jego części na nowy - w wysokości 100,00 zł za 

każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki.  

4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wartości umowy,  

5) za każdy przypadek izolacji kwasów nukleinowych wirusa SARS-CoV-2 z naruszeniem czasu izolacji, 

określonego w § 1 ust. 10 – kara umowna w wysokości 20,00 zł za każde rozpoczęte .... minut 

przekroczenia,  

6) za zwłokę w dostawie Wyrobów w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 lub 4 - w 

wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki, 

7) za zwłokę w wykonaniu przeglądu technicznego Urządzenia w stosunku do terminu 

wynikającego z § 4 ust. 17 - kara umowna w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień zwłoki; 

kara umowna naliczana będzie maksymalnie przez 60 dni,  

8) zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego na podstawie ust. 2 poniżej – 

kara umowna w wysokości 0,5% wartości reklamowanych Wyrobów za każdy dzień zwłoki; kara 

umowna naliczana będzie maksymalnie przez 60 dni, 

9) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 - kara umowna w wysokości 100 zł  za każdy 

dzień zwłoki; kara umowna naliczana będzie maksymalnie przez 60 dni. 

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Wyrobów Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:  

1) braków ilościowych w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych,  

2) wad jakościowych w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych 

3. Niezależnie od terminów rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy w miejsce reklamowanych        

Wyrobów, Wyroby wolne od wad lub odpowiednio brakujące Wyroby w ciągu maksymalnie 24  godzin od 

chwili przesłania zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli 

termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim upływałby w dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Wyrobów w pierwszym dniu roboczym, do godziny 8:00.  

4. Kary umowne wynikające z postanowień Umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. 

5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze 

wskazaniem podstawy naliczenia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z wymagalnego  

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

 dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody, obejmującej również wartość dofinansowania wykonania Przedmiotu 

Umowy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa, które w następstwie 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę nie zostało Zamawiającemu 

przyznane lub zostało cofnięte. 

8. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia. 
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§ 7 

Zmiany umowy 

 

1. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez: 

1) zmianę terminu wykonania Umowy, poprzez jego przedłużenie o okres odpowiadający: 

a) działaniu oraz skutkom działania siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach 

albo działaniom osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotru Umowy, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

b) opóźnieniu w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynikłego z opóźnienia zakończenia robót 

budowlanych w pomieszczeniach, gdzie ma być dostarczony i montowany Przedmiot Zamówienia 

2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenie Wynagrodzenia w przypadku: 

a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

b) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Urządzenia, stanowiącego element 

Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w Załączniku nr 

1 do Umowy. 

3) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że cena netto 

pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT,  

4) wprowadzenia ceny urzędowej innej niż obowiązująca w Umowie lub w przypadku gdy w trakcie 

trwania Umowy zostanie wprowadzona cena urzędowa na Wyroby, które dotychczas nie były objęte 

ceną urzędową, zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego cenę 

urzędową (w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym 

fakcie w formie pisemnej); zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma 

zastosowania, jeśli w ramach Umowy Wyrób zaoferowane został w cenie niższej, aniżeli nowa cena 

urzędowa 

5) zmianę miejsca dostawy poprzez zastąpienie miejsca dostawy danej części Przedmiotu Umowy 

określonego w Umowie innym miejscem  (innym pomieszczeniem), w obrębie jednak tego samego 

budynku,  

6) zmianę elementów tworzących Przedmiot Umowy poprzez zastąpienie Urządzenia lub Urządzeń 

wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do Umowy innymi urządzeniami o analogicznym 

przeznaczeniu i spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach 

stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy; w szczególności lecz nie wyłącznie zmiana taka jest 

dopuszczalna w przypadku pojawienia się urządzeń o lepszych parametrach, właściwościach 

użytkowych, czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego. 

7) zmianę elementów tworzących Przedmiot Umowy poprzez zastąpienie Wyrobów wskazanych przez 

Wykonawcę w Ofercie innymi Wyrobami o analogicznym przeznaczeniu i spełniającymi wszystkie 

wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy; w 

szczególności zmiana taka jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Wyrobów nowszej 

generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn 

korzystniejszych dla Zamawiającego 

2. Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną niniejszej umowy, w szczególności 

zmiana numeru rachunku bankowego; 

2) danych teleadresowych;  

3) osób upoważnionych wskazanych w niniejszej umowie; 

4) danych rejestrowych; 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 
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§ 8 

Osoby odpowiedzialne 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiot Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze 

strony Zamawiającego jest Ewa Czerska tel. kont. 91 813 95 15 lub 19 e - mail 

czerska@spwsz.szczecin.pl. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony 

Wykonawcy jest _____ tel. kont. ___ e - mail ______  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany Umowy, przez co nie wymaga dla 

swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego 

drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. W czasie obowiązywania Umowy, w tym w okresie Gwarancji i Rękojmi, Strony zobowiązane są do 

wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji Umowy, pod rygorem 

uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną. 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania Umowy lub z nią związane, Strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu 

drugiej Strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe w ciągu 30 dni od dnia 

powstania sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sadowi właściwemu dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wszystkie dokumenty wymienione w treści Umowy, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, 

stanowią integralną część Umowy. 

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
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Załącznik nr 1 – Zaproszenie wraz z załącznikami 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu przekazania 
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