
                         Załącznik do SIWZ nr ZPS-AG-333/03/2014                                                      
 

 
 PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY NR …./KS/2014/DiU 

 
zawarta w dniu ………………………………………… 2014 roku  w Tarnow ie,   pomi ędzy  
Zespołem Przychodni Specjalistycznych spółka z o.o.  z siedzib ą w Tarnowie,  ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów, wpisanym do Re jestru Przedsi ębiorców 
Krajowego Rejestru S ądowego prowadzonego przez  S ąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmie ścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem  KRS 0000450920, 
NIP: 873-32-50-820, kapitał zakładowy: 18 034 000 z ł 
reprezentowanym przez: 

Artura Asztabskiego – Prezesa Zarządu 

Teresę Budzik – Członka Zarządu 

 
zwanym w dalszej części umowy  „Dzier żawcą” 
 
a Firm ą 
 
……………………………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: 
 
1. ............................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................ 
 
zwaną w dalszej części umowy „ Wydzier żawiającym” .  
 
 
 
                                                               § 1 
 

1. Wydzier żawiający na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego Nr ZPS-AG-
333/03/2014  zobowiązuje się, zgodnie z ofertą przetargową z dnia 
………………………… 2014 r. oddać Dzierżawcy w terminie do ………………….  
2014 roku ( do 7 dni od daty podpisania umowy) do używania i pobierania pożytków:  

a)  Automatyczny analizator, typ ............................................................  nr fabr. 
....................................spełniający parametry techniczne wyszczególnione w 
załączniku  nr 1 do umowy. 

            Wartość początkowa urządzenia wynosi  …………………….  PLN BRUTTO. 
b) Czytnik mikropłytek, typ ............................................................  nr fabr. 

....................................spełniający parametry techniczne wyszczególnione w 
załączniku  nr 1 back up do umowy. 

            Wartość początkowa urządzenia wynosi  …………………….  PLN BRUTTO. 
 

c)  Mikroskop fluorescencyjny, typ ............................................................  nr fabr. 
....................................spełniający parametry techniczne wyszczególnione w 
załączniku  nr 2 do umowy. 

            Wartość początkowa urządzenia wynosi …………………….  PLN BRUTTO. 
 

d)  skaner, typ ............................................................  nr fabr. 
....................................spełniający parametry techniczne wyszczególnione w 
załączniku  nr 3 do umowy. 

            Wartość początkowa urządzenia wynosi …………………….  PLN BRUTTO. 



 
e)  kołyska, typ ............................................................  nr fabr. 

....................................spełniający parametry techniczne wyszczególnione w 
załączniku  nr 4 do umowy. 

            Wartość początkowa urządzenia wynosi …………………… PLN BRUTTO. 
 

f)   urządzenie laboratoryjne z półautomatycznym opracowywaniem pasków 
immunoenzymatycznych , typ ............................................................  nr fabr. 
....................................spełniający parametry techniczne wyszczególnione w 
załączniku  nr 5 do umowy. 

            Wartość początkowa urządzenia wynosi …………………..  PLN BRUTTO. 
 

 
§ 2 

 
1. Wydzier żawiający  dostarczy opisane w § 1 urządzenia i dokona ich instalacji w 

Pracowni Analitycznej Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp.z o.o.w Tarnowie   ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 1  na własny koszt i ryzyko. 

2. Przekazanie urządzeń nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z 
udziałem obu stron. 

3. Wydzier żawiający przeszkoli personel pracowni analitycznej w zakresie obsługi i 
eksploatacji przekazanych urządzeń. 

 
§ 3 

 
1. Dzierżawca  zobowiązuje się używać urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem. 
2. Dzierżawione urządzenia Dzierżawca wykorzystywać będzie do wykonywania badań 

analitycznych przy wykorzystaniu testów dostarczanych na podstawie Umowy Dostawy 
Nr …../KS/2012/DiU z dnia ………………… . 

3. Dzierżawca  zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą i niepożądanym 
działaniem osób trzecich. 

§ 4 
 

1. W czasie trwania umowy dzierżawy naprawy serwisowe ( w tym dojazd), wymiana 
elementów nie będących materiałami zużywalnymi oraz konieczne przeglądy techniczne 
świadczone będą przez Wydzier żawiającego  bezpłatnie  - w ramach czynszu 
dzierżawnego -  przez autoryzowany serwis. 

2. W okresie dzierżawy Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych przeglądów 
okresowych zalecanych przez producenta – co 6 miesięcy – nie rzadziej niż raz na rok. 

3. Wydzier żawiający  zobowiązuje się do zareagowania na fakt zgłoszenia usterki w ciągu 
24 godzin oraz do usunięcia awarii urządzenia w ciągu 48 godzin  od momentu 
zgłoszenia usterki. 

3. W przypadku braku naprawy urządzeń w ustalonym terminie Wydzier żawiający    
      na czas naprawy dostarczy Dzierżawcy  urządzenie zastępcze.  

 
§5 

 
1. Zgodnie z ofertą przetargową, miesięczna wysokość czynszu na dzierżawione 

urządzenia wynosi:  
a) Automatyczny analizator – ………………. złotych netto , słownie: ………………….. 

złotych …./100, warto ść brutto …………. złotych ,  słownie: ……………………. 
złotych …../100; 

b) czytnik mikropłytek – …………… złotych netto , słownie: ………………….. złotych 
…../100, warto ść brutto ………………… złotych ,  słownie: …………… złotych 
…../100; 



c) mikroskop fluorescencyjny - ……………….. złotych netto , słownie: 
……………………… złotych …../100, warto ść brutto …………….. złotych ,  słownie: 
………………. złotych …./100; 

d) skaner, kołyska i urządzenie laboratoryjne z półautomatycznym opracowywaniem 
pasków immunoenzymatycznych - ………….. złotych netto , słownie: 
………………………. złotych …../100, warto ść brutto………….. złotych ,  słownie: 
………………….. złotych …../100. 

 
  
2. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy dzierżawy dokonywana będzie , na 

podstawie wystawionych przez Wydzier żawiającego faktur VAT  w  drodze przelewu  na 
konto Wydzier żawiającego . 

3. Dzierżawca  zobowiązuje się uregulować należności wynikające z poszczególnych faktur 
VAT  w terminie  30 dni od daty otrzymania faktury. 

4. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie 
stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego 
tytułu jest akceptowana przez obie Strony bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń.  

 
§ 6 

 
1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Dzierżawcę protokołu zdawczo-

odbiorczego, po wcześniejszym dostarczeniu i zainstalowaniu dzierżawionych urządzeń  
przez Wydzier żawiającego oraz przeszkoleniu personelu Pracowni Analitycznej w 
zakresie obsługi.  

2. Umowa została zawarta na czas określony, na okres  24 miesięcy licząc od dnia 
zaistnienia okoliczności określonych w ust.1. 

3. Strony mogą odpowiednio przedłużyć lub skrócić czas trwania niniejszej umowy 
dzierżawy w zależności od przedłużenia realizacji bądź wcześniejszego zrealizowania lub 
rozwiązania umowy dostawy  Nr ……/KS/2014/DiU z dnia ……………………… 2014 
roku. 

 
§ 7 

 
1. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzier żawiającego udostępniać urządzeń 

do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać. 
2. Wydzier żawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy. 
 

§ 8 
 
1. Wydzier żawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 
 
a) wykorzystywania urządzeń przez Dzierżawcę niezgodnie z ich właściwościami i 

przeznaczeniem, 
b) oddania urządzeń  bez zgody Wydzier żawiającego  do używania osobie trzeciej lub ich 

poddzierżawienie. 
 

2. Dzierżawca  ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku, gdy Wydzier żawiający  narusza istotne jej zapisy w szczególności 
postanowienia § 4. 
 

 
 

 



§ 9 
1. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy i instalacji urządzeń, Wydzier żawiający  

zobowiązuje się zapłacić karę  umową w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.  
2. W przypadku  odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn dotyczących  

Wydzier żawiającego,  Wydzier żawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w 
wysokości 5 %  całkowitej wartości  umowy dostawy nr …./KS/2014/DiU z dnia 
…………….. 2014 r. . 

3. W razie nieuregulowania  przez Dzierżawcę  płatności w ustalonym terminie, 
Wydzier żawiający ma prawo żądać odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości. 

 
 

§ 10 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 11 
 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

 
Sądem właściwym do  rozstrzygania sporów powstałych wskutek stosowania niniejszej 
umowy będzie Sąd  właściwy dla siedziby Dzierżawcy. 
 

§ 13 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej  strony umowy.  
 
 
 
 
WYDZIERŻAWIAJĄCY:                                                                                                  DZIERŻAWCA:  
 
 
 


