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Załącznik nr 3. do SIWZ 

UMOWA NR 15/P2017 (projekt) 

Zawarta w dniu……………….. we Wrocławiu pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 

50-345 Wrocław, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000034677, 

REGON 000291121, NIP 898-18-53-248; zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu 

którego działa: 

1.  

a: 

/dane Wykonawcy/ 

§ 1  

wstęp 

1. Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 135 000 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „Ustawą” na: 

„Dostawę zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu 

uzyskanym z krwi pełnej  w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 15/P/2017 oraz oferta 

Wykonawcy z dnia............. wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy, a 

postanowienia oraz oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.  

§ 2 

przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników 

chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej w ilości 4000 szt. przez okres 18 

miesięcy dla RCKIK we Wrocławiu, zwanych dalej „zestawami”. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone zestawy będące przedmiotem umowy spełniają 

wszystkie bezwzględne wymagania łącznie zawarte w SIWZ nr 15/P/2017. 

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na rynku polskim.  

4. Termin ważności zestawów będących przedmiotem umowy wynosi min. 6 miesięcy od daty 

dostawy. 

5. W/w zestawy muszą być kompatybilne z  aparaturą do naświetlania MIRASOL firmy Terumo 

BCT – 2 szt. o numerach fabrycznych:1M00281 ; 1M00282, która jest własnością RCKIK we 

Wrocławiu na podst. umowy nr NCK-F/UM/PPZ/25/2010 z dn. 20-04-2010 r. dot. realizacji 

programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej 

składników i produktów krwiopochodnych”. 

§ 3 

warunki i termin dostawy 

1. Dostawy odbywać się będą  sukcesywnie przez okres 18 miesięcy, na podstawie składanych za  

pośrednictwem faksu/drogą elektroniczną  zamówień, określających faktyczne potrzeby 

Zamawiającego - dostawa powinna nastąpić najpóźniej do 10 dni roboczych licząc od daty 

złożenia zamówienia w formie jak powyżej.  Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt 

otrzymania zamówienia faksem na nr:  71 328 17 13 lub drogą elektroniczną na adres: 

przetarg@rckik.wroclaw.pl  przy czym wysłanie zamówienia będzie równoznaczne z jego 

mailto:przetarg@rckik.wroclaw.pl
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przyjęciem przez Wykonawcę. Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy i na jego 

koszt do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego. 

2. W wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie gwarantowanym do 5 dni roboczych 

/ w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych (.................) od daty złożenia zamówienia za 

pomocą faksu/drogą elektroniczną  na warunkach jak punkt powyżej – patrz załącznik ofertowy 

nr 2. do SIWZ – pkt 19. – 19.1. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w miesięcznych partiach, przez kolejnych 

18 miesięcy od daty podpisania umowy. 

4. Transport przedmiotu zamówienia zapewniony przez Wykonawcę i na Jego koszt, w warunkach 

odpowiednich dla przedmiotu zamówienia, do wskazanego pomieszczenia magazynowego 

mieszczącego się w siedzibie  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 

Wrocławiu, od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00 – 13.00.   

5. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej dostawy certyfikat zwolnienia serii, który 

jest jednocześnie certyfikatem jakości na dostarczoną serię produktów. Brak certyfikatu 

zwolnienia serii jest wadą, która uprawnia Zamawiającego do nieprzyjęcia danej partii do 

magazynu RCKiK i jej zwrotu na koszt Wykonawcy.  

§ 4 

wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi: 

1.1. Cena netto 1 szt. zestawu 

cyfrowo:   

słownie:  

1.2. Wartość netto zestawów w ilości 4 000 szt. 

cyfrowo:   

słownie:  

1.3. Podatek VAT … % … PLN 

1.4. Wartość brutto zestawów w ilości 4 000 szt. 

cyfrowo:   

słownie:  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

a) wartość przedmiotu umowy, 

b) koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego, 

c) koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią) i w kraju do czasu przekazania go 

do  Zamawiającego, 

d) koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią), 

e) koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego, 

f) cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi) 

g) koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi), 

h) podatek VAT. 

3. Wartość umowy netto podana w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania 

umowy.  

4. Termin płatności za każdą dostawę, wykonaną zgodnie z umową wynosi 30 dni od daty 

dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za datę zapłaty przyjmuje dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy, po 

każdorazowym dostarczeniu zamówionego przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek 

załączyć do każdej dostawy WZ / fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową 
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oraz z ofertą z dn. ____2017r., t. j. nazwę i numer katalogowy produktu wg producenta, ponadto 

na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy. 

§ 5 

gwarancja i reklamacje 

1. Wykonawca gwarantuje, że termin ważności na zestawy będące przedmiotem zamówienia nie może 

być krótszy  niż __ miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy, patrz punkt 18 formularza 

ofertowego – załącznik nr 3 do SIWZ) od daty dostawy. Wykonawca udziela gwarancji na 

dostarczone pojemniki i zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia i jest dobrej jakości oraz jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

Okres gwarancji jest równy terminowi ważności.  

2. Zamawiający przy odbiorze partii towaru dokonuje sprawdzenia zgodności pod względem 

ilościowym z fakturą lub WZ. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest 

równoznaczne z niedostarczeniem danej partii towaru. Wszelkie szkody i koszty spowodowane 

niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę. 

3. Zamawiający zgłasza telefonicznie i na piśmie reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie po 

ich ujawnieniu (dopuszcza się drogę faksową oraz drogę elektroniczną – e-mail). 

4. Jeżeli dostarczona przez Wykonawcę ilość zamówionego asortymentu okaże się niezgodna z 

zamówieniem Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia (na swój koszt) brakującej ilości 

towaru w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego złożenia reklamacji. 

5. W przypadku otrzymania składnika krwi o parametrach kontroli jakości poza normą na skutek 

wadliwego zestawu do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych lub nieodpowiednio 

przeprowadzonej sterylizacji (niejałowość, przerwanie ciągłości układu zamkniętego itp.) 

wykonawca zostanie obciążony kosztami wyprodukowania danego składnika krwi lub kosztami 

zakupu danego składnika krwi w innym centrum krwiodawstwa. 

6. Wykonawca powinien ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji jakościowej w terminie do 7 dni 

roboczych od jej otrzymania. 

7. W przypadku uznania reklamacji jakościowej Wykonawca wymieni na swój koszt wadliwy 

asortyment w ciągu 3 dni roboczych. 

8. W razie odrzucenia reklamacji jakościowej przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z 

wnioskiem o ekspertyzę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane 

z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 3 dni roboczych 

od powzięcia informacji o wynikach ekspertyzy. 

10. W przypadku dostarczenia towarów nie zmówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone 

Wykonawcy na jego koszt.  

§6 

rozwiązanie i  odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym 

z ważnych powodów,  w szczególności: 

a) gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny 

z jej postanowieniami lub normami i warunkami określonymi prawem,  

b) trzykrotnego opóźnienia w realizacji dostawy, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2 

c) jednorazowego rażącego opóźnienia w dostawie rozumianego  jako okres 

przekraczający 14 dni kalendarzowych od dnia  złożenia zamówienia, 

d) trzykrotnej, uzasadnionej reklamacji jakości przedmiotu umowy, 
e) gdy zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę na podstawie ust. 1, to Wykonawcy nie przysługuje 

odszkodowanie, ani wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, 

gdy Zamawiający nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej 

postanowieniami. Z tym, że w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie za daną dostawę 

materiałów będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest uprzednio wezwać go na 

piśmie do zapłaty zaległości w dodatkowym terminie 30 dni. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§7 

kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości ogółem przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże 

niniejszą umowę z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1.;  

b) w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy brutto, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.; 

c) w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w gwarantowanym 

terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za 

pomocą faksu/drogą elektroniczną – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - patrz załącznik 

ofertowy nr 3. do SIWZ – pkt 19.1. 

albo  

d) w wysokości 50,00 PLN brutto za każdy dzień zwłoki - w przypadku nie dostarczenia 

przedmiotu umowy w zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy terminie dostawy na cito 

wynoszącym maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą 

faksu/drogą elektroniczną  - patrz załącznik ofertowy nr 3. do SIWZ – pkt 19. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 

ogółem przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca rozwiąże niniejszą umowę z powodu 

okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4. 

3. Od należności nie zapłaconych w terminie ustalonym umową, Wykonawca ma prawo naliczania 

odsetek ustawowych. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności 

za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

§ 8 

Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy 

może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem 

nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:  

a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  



numer sprawy 15/P/2017 

 

b) zmiana terminu obowiązywania umowy za zgodą Wykonawcy, tj. możliwość wydłużenia czasu 

trwania umowy w przypadku niewykorzystania ilości zapisanych w umowie w okresie jej 

trwania.  

c) zmiana nazwy własnej lub numeru katalogowego przedmiotu umowy – zmiana ta może być 

związana z ulepszeniem wyrobu, z unowocześnieniem technologii, pod warunkiem, że ta 

zmiana nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego wyrobu i wzrostu jednostkowej ceny 

netto określonej w § 4 ust. 1.1., a wyrób będzie spełniał wszystkie wymagania określone w 

SIWZ, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami; 

d) zmiana warunków i terminu dostawy przedmiotu zamówienia– zmiany te mogą wystąpić na 

skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostaw, 

trudności transportowych, celnych, jak również trudności w dystrybucji i magazynowaniu;  

e) zmiany cen – w następujących przypadkach: zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek: - 

udzielonych rabatów, - promocji, - zmiany na korzyść Zamawiającego kursów walutowych;  

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w przypadku:  

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy 

oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej 

brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,  

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, 

których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.  

§ 9 

 postanowienia końcowe 

1. Umowa obowiązuje 18 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania wartości brutto umowy. 

2. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy:  

a) ze strony Zamawiającego: a) Wioletta Gałuszka – tel. 71 371 15 846, faks: 71 328 17 13; b) w 

sprawach finansowo-księgowych – Beata Dojs - tel. 71 37 15 885, faks: 71 328 17 13;  

b) ze strony Wykonawcy – ………………….– tel. ………………….,  

3. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację 

niniejszej umowy.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony.  

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy finansów 

publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

6. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy.  

W Y K O N A W C A :       Z A M A W I A J A C Y :  

 

AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY: 

__________________________________ 

 


