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Załącznik nr 3 

 

Umowa nr ……./2021 - projekt 

Zawarta w dniu ……...2021r.  

pomiędzy  

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy                     

ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000017445 reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

…………………………….….., z siedzibą w ………… przy ul. ……….. NIP ……………, 

zarejestrowanym w ….………., nr KRS ……………. 

reprezentowanym/ą przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

łącznie zwane stronami o następującej treści; 

W związku z tym, że zamówienie nie przekracza wartości 130.000zł, zamawiający dokonał 

wyboru oferty bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z poźn. zm.) 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wagomieszarki do poboru krwi 

pełnej 6 sztuk: 

Nazwa: ……………………………………………….. 

Producent: ………………………………………….. 

Rok produkcji: ……………………………………….  

Zwane dalej w umowie „urządzeniami”, zgodnie ze złożoną ofertą cenową, która stanowi 

integralną część umowy. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, 

zainstalowania, uruchomienia i walidacji 6 sztuk urządzeń, przeszkolenia personelu 

Zamawiającego z zakresu ich obsługi oraz dostarczenia niezbędnych urządzeń, 

oprogramowania, materiałów itp. koniecznych do uruchomienia transmisji danych z 

podłączonych urządzeń do systemu ,,Bank Krwi” funkcjonującego u Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w ust. 1 spełnia wymagania 

Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do postępowania pn. „Opis przedmiotu 

zamówienia”, który stanowi integralną część umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 jest wolny od wad 

fizycznych i prawnych, oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do 

wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania 

Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, dotyczące 

przedmiotu umowy oraz jest zgodny z ofertą Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie  do 30 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9. 

2. Do koordynacji spraw związanych z przedmiotem umowy Wykonawca upoważnia 

……………….. tel. …………………… e-mail ……………………………………………………………. 

3. Do koordynacji spraw związanych z przedmiotem umowy Zamawiający upoważnia 

……………….. tel. …………………… e-mail ……………………………………………………………. 

 

 

§ 3 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzenie w wysokości brutto ............................. PLN (słownie złotych: 

.......................................................................), w tym netto 

…………………………….……... PLN (słownie złotych: 

.................................................................................).   

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i obciążenia 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie złożonej 

przez Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia 

faktury do siedziby zamawiającego. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana 

przez Zamawiającego płatność. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku bankowego umieszczonego 

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonym przez 

Krajową Administrację Skarbową. W przypadku braku takiego rachunku i opóźnienia w 

zapłacie Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu opóźnienia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy ustawy z 

dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
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koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym        

(Dz. U. z 2018r. poz. 2191). 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy urządzeń, oraz 

określić czas wykonania czynności związanych z uruchomieniem transmisji danych z  

podłączonych  urządzeń  do  systemu  ,,Bank Krwi” funkcjonującego u Zamawiającego. 

Czynności związane z podłączeniem urządzeń do systemu "Bank Krwi" nie  mogą  

powodować  zakłócenia  pracy  systemu  informatycznego. 

2. Przedmiot umowy uważa się za należycie wykonany po wypełnieniu przez Wykonawcę 

obowiązków szczegółowo określonych w § 1 ust. 1-2 oraz w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Podstawę należytego wykonania przedmiotu umowy oraz wystawienia faktury stanowić 

będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy 

wraz z załącznikami dostarczonymi przez Wykonawcę (w języku polskim): 

1) kserokopią dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzeń do obrotu i 

stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2) kartą gwarancyjną zawierającą zgodne z ofertą warunki udzielonej gwarancji oraz 

serwisu gwarancyjnego, 

3) pełną instrukcją obsługi w języku polskim, 

4) raportem serwisowym z dokonanych czynności: zainstalowania, uruchomienia, 

sprawdzenia i walidacji urządzeń, 

5) protokołem z kwalifikacji instalacyjnej i kwalifikacji operacyjnej wykonanych 

bezpośrednio po zainstalowaniu urządzeń, z zaznaczeniem, że po każdej kwalifikacji 

urządzenie dopuszcza się do kolejnego etapu kwalifikacji’ 

6) proces  wykonania  połączenia  urządzeń  z systemem informatycznym "Bank Krwi" 

Zamawiającego należy udokumentować protokołem walidacji. 

4. Wzór „Protokołu odbioru”, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik do umowy. 

 

§ 5 

1. W ramach przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia na własny koszt i ryzyko, bezpośrednio do miejsca instalacji fabrycznie 

nowych urządzeń, opakowanych i oznakowanych zgodnie z odpowiednimi 

przepisami, z zachowaniem właściwych dla dostarczanych artykułów warunków 

transportu i przechowywania, 

2) zainstalowania, uruchomienia, sprawdzenia i walidacji urządzeń oraz pełnego 

przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi (wraz ze 

sporządzeniem protokołu i raportu serwisowego z wykonanych czynności), 
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3) przeprowadzenia kwalifikacji instalacyjnej (IQ), kwalifikacji operacyjnej (OQ) oraz 

procesowej (PQ) wraz z personelem obsługującym urządzenia, bezpośrednio po 

zainstalowaniu urządzeń. 

2. Obowiązki Wykonawcy dotyczące przeglądów i walidacji urządzeń w okresie gwarancji w 

ramach przedmiotu umowy: 

1) w okresie gwarancji Wykonawca wykona na własny koszt przeglądy techniczne oraz 

walidację urządzeń w okresach zgodnych z wymaganiami producenta (nie rzadziej 

niż co 12 miesięcy, a ostatni przegląd i walidacja w ostatnim miesiącu gwarancji) z 

zapewnieniem bezpłatnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, a 

także bezpłatną walidację po każdej naprawie gwarancyjnej,  

2) przeprowadzenie walidacji i wystawienie protokołu potwierdzającego jej wykonanie 

musi być zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 

2019r. poz. 728  z późn. zm.), 

§ 6 

1. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udziela pełnej gwarancji na okres ____ miesięcy 

od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz zobowiązany 

będzie w tym okresie do nieodpłatnej naprawy lub wymiany na fabrycznie nowy, 

oryginalny, zgodny z dokumentacją techniczną urządzenia każdego z elementów, 

podzespołów lub zespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu – w miejscu ich 

instalacji. 

2. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji: 

1) bezpłatne przeglądy techniczne oraz walidację urządzeń, 

2) niezbędną aktualizację i serwis oprogramowania, 

3) serwis urządzeń na terenie RP z możliwością zgłaszania awarii w dni robocze w 

godzinach od 8:00-16:00, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako 

konieczność dojazdu do Zamawiającego w przypadkach wymagających przyjazdu 

specjalisty wynosi maks. 48 godzin od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia 

awarii/usterki. 

3. Naprawa urządzenia nie powinna trwać dłużej niż 3 dni od daty zgłoszenia, a w 

przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów od producenta – nie dłużej niż 21 

dni. 

4. Jeśli usunięcie awarii/usterki nie jest możliwe w ciągu 3 dni Wykonawca na wniosek 

Zamawiającego dostarczy urządzenie/a zastępcze. Wykonawca przeprowadzi 

odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym/tych urządzeniach.  

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między zgłoszeniem usterki a 

oddaniem urządzenia do użytku po naprawie. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wymieni w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia 

żądania wadliwe urządzenie na fabrycznie nowe o tych samych parametrach lub 

lepszych w przypadku jeżeli: 
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1) konieczne było wykonanie 3 napraw w ciągu pierwszych 6 miesięcy gwarancji, 

wymagających przyjazdu serwisanta a urządzenie nadal wykazuje wady, które 

uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem, 

2) czas naprawy przekracza 21 dni od daty zgłoszenia usterki. 

6. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny z siedzibą w Polsce oraz dostępność części 

zamiennych przez 10 lat od daty protokolarnego przekazania urządzeń Zamawiającemu.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, 

jeżeli urządzenie ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, lub jeżeli został 

wydana w stanie niezupełnym. 

8. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.  

9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego.  

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) w razie: odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którem 

mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, o którem mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

3) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w 

wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy wadliwego za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wad lub dostarczenie 

przedmiotu umowy wolnego od wad. 

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

płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy             

w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

2) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania 

przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe  z 

wniosku Wykonawcy;  
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3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

4) dostawy innego przedmiotu umowy niż określony w opisie przedmiotu umowy;  

5) realizacji umowy z nienależytą starannością. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. Odstąpienie od niniejszej umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia 

Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego drogą faksową pod numerem …………… lub 

mailową na adres ……………… jeśli zostanie potwierdzone następnie listem poleconym 

wysłanym na adres Wykonawcy. Odstąpienie wymaga uzasadnienia. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, których strony nie rozstrzygną 

polubownie będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron.  

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

     Zamawiający                                                                                      Wykonawca                                                         
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Załącznik do umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Data sporządzenia  

Miejsce sporządzenia  

 

Przedmiot umowy / nr umowy: 

 

Adres Wykonawcy: Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: 

  

Adres Odbiorcy - Zamawiającego: Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

  

Przeprowadzone prace 

1. Dostawa …………………………………………………………. z całościowym wyposażeniem. 

 

2. Kontrola kompletności elementów przedmiotu umowy - wyposażenia, tj: 
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3. Uruchomienie i kontrola pracy przedmiotu umowy (o ile wymagane): 

 

4. Przeszkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu umowy (podać imiona i 

nazwiska przeszkolonych osób): 

 

UWAGI KOŃCOWE 
(W przypadku braku uwag należy wpisać: „BRAK UWAG”) 

 

 

 

 

 

Data odbioru - instalacji  

Miejsce odbioru - instalacji  

Zamówienie zostało wykonane  

zgodnie z umową nr 
 

Odbioru dokonali w imieniu: 

Odbiorcy Dostawcy 

  

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT 

Odbiorca Dostawca 

 

 

 

 


