Wzór umowy

zawarta w dniu ……... w Kaliszu
pomiędzy
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9,
62-800 Kalisz reprezentowanym przez:
Dyrektora – Krzysztofa Korzeniowskiego,
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………
…………………………………
reprezentowaną przez:
..................................................................
..................................................................
zwaną dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przy
zachowaniu zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych zawiera się umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiot umowy jest dostawa zestawów jednorazowych do pobierania
ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych UKKP w ilości 832 sztuki oraz
dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy w ilości 9600 sztuk do posiadanych
separatorów MCS+i PCS2 firmy Haemonetics .
2. Szczegółowe określenie asortymentu objętego przedmiotem umowy oraz cenę, o którym
mowa poniżej, określa przyjęta oferta Wykonawcy - Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiące
integralną część umowy.
§2
1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
wynagrodzenie:
wartość całkowita brutto wynosi kwotę ………………….. zł .
w tym podatek VAT w kwocie ………………..zł.
(słownie: ………………………………………………… złotych)
.

otrzyma

następujące

§3
1.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej jakości lub ilości
zakupionego towaru Zamawiający sporządza protokół reklamacji, który stanowić będzie
podstawę wymiany wadliwego asortymentu na pozbawiony wad.
2. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania protokołu
reklamacji od Zamawiającego zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o działaniach
powziętych w celu zniwelowania stwierdzonych uchybień wraz z propozycją podjęcia
wspólnych działań w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.
3. W terminie 3 dni roboczych od momentu uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany
jest odebrać od Zamawiającego asortyment podlegający reklamacji i dostarczyć do siedziby
Zamawiającego asortyment wolny od wad.
4. W przypadku braku odpowiedzi na protokół reklamacyjny w terminie określonym w pkt. 2
Zamawiający uznaje reklamacje za zasadną, a w wypadku reklamacji jakościowej odsyła
przedmiot reklamacji na koszt Wykonawcy.
5. Wszelkie koszty i ryzyko związane z reklamacją ponosi Wykonawca.

§4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia, w sytuacji kiedy Wykonawca dostarczy trzykrotnie do siedziby
Zamawiającego towar złej jakości lub ilości, co pociągnie za sobą reklamację jakościową lub
ilościową.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obniżenia jakości asortymentu poniżej
określonego w postępowaniu, w trakcie obowiązywania umowy.
§5
1. Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy loco – siedziba Zamawiającego
na swój koszt i ryzyko.
2. Dostarczenie poszczególnych partii towaru musi odbywać się w opakowaniach i przy
oznakowaniu zgodnym z odpowiednimi przepisami, z zachowaniem właściwych dla wyrobu
medycznego warunków transportu i przechowywania. (jeżeli dotyczy)
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem, poinformować Zamawiającego o planowanych zmianach, które wpływają na
status produktu np.: zmiana kodu lub ulotki produktu, formy pakowania, wielkości
opakowań itp. Informacja o zmianach musi mieć formę pisemnego zawiadomienia z
wyczerpującym opisem o wprowadzanych modyfikacji.
4.Dopuszcza sie zmiany nazwy własnej zestawów w przypadku udoskonalenia produktu
jeżeli będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego.
§6
1. Do każdej dostawy muszą być dołączone certyfikaty serii/certyfikat kontroli jakości (jeżeli
dotyczy).
§7
1. Podstawą rozliczeń między stronami będą faktury wystawiane przy każdorazowej dostawie
towaru.
2. Zamawiający zapłaci za fakturę przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na
konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.
3. Faktura Wykonawcy musi zawierać m.in. następujące informacje: w opisie faktury
sygnaturę umowy, której dotyczy, nazwę towaru zgodnie z formularzem ofertowym, ilość,
jednostkę miary, wartość brutto oraz wielkość opakowań. Faktura może zawierać również
numer katalogowy asortymentu.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności na rzecz
osób trzecich.
5. Za datę dokonania płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§8
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia wrzesień 2017 do 31.08.2019r.
§9
1. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne:
a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy którakolwiek
ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w odniesieniu do §4 jest możliwe w przypadku
rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od powzięcia przez
Zamawiającego wiedzy o tym naruszeniu.
b) w wysokości 0,1% wartości umowy, w przypadku dostawy niezrealizowanej w terminie
określonym w §6 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy
którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający. Odstąpienie przez Wykonawcę jest możliwe wyłącznie w przypadku rażącego

naruszenia umowy przez Zamawiającego, polegającego na nie dokonaniu płatności pomimo
dwukrotnego pisemnego wezwania przez Wykonawcę, jeżeli płatność zgodnie z umową jest
wymagalna. Odstąpienie może nastąpić w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym
naruszeniu przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar
umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez
Zamawiającego.
4. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10
1. Odpowiedzialność Stron za nienależyte wykonanie lub nie wykonanie umowy wyłączona
jest w przypadku wystąpienia przy jej realizacji okoliczności o charakterze sił wyższych.
2. Za okoliczności sił wyższych uznaje się między innymi strajki, inne zakłócenia w pracy o
charakterze stałym, pożar, eksplozje, awarie energetyczne, operacje wojskowe i wojnę oraz
inne nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, których nie można było
przewidzieć lub którym nie można było zapobiec.
§ 11
Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wyniknąć z
realizacji umowy strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego
zrozumienia.
§ 12
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie pisemnego
aneksu.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności
wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1ustawy, w niżej przedstawionym zakresie, z
zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy:
a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany
kursów walutowych,
b) w zakresie zmiany terminu umowy w przypadku niewykorzystania ilościowego przedmiotu
umowy,
c) zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej,
d) zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty,
tzn. oczywiste omyłki pisarskie.
2. Zamawiający zastrzega również możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, z
wyłączeniem § 2 i zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki
umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego
skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie
przewidziały przy zawarciu umowy;
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca będzie mógł żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wyniknąć mogących przy wykonywaniu
niniejszej umowy będzie sąd powszechny w Kaliszu.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający

Wykonawca

