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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 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa roztworu 4% cytrynianu sodu w 

pojemniku a’250ml w ilościach i cenie jednostkowej określonych w ofercie cenowej 

Wykonawcy z dnia ………….., stanowiącej integralną część umowy.  

2. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 spełnia następujące wymagania: 

1) sterylny i apirogenny roztwór antykoagulacyjny zapobiegający krzepnięciu krwi,  

2) pojemność 250ml,  

3) produkt opakowany w folię zabezpieczającą, 

4) opakowanie wykonane z PCV spełniające wymagania Farmakopei Europejskiej, 

5) pojemnik z roztworem zawiera oznakowania: skład roztworu, numer CE, sterylizacje, 

numer LOT, kod produktu REF, datę produkcji, datę ważności, dane producenta.  

6) oznakowanie produktu: numer referencyjny produktu oraz numer LOT w postaci kodów 

paskowych umożliwiających zaczytanie produktu do systemu 

7) przyłącze typu twist-off umożliwiające podłączenie zestawu do separatora 
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3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 jest wolny od wad 

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

objęty gwarancją producenta. 

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

wykonania przedmiotu umowy. 

5. 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. 

6. Termin ważności dostarczonych przez Wykonawcę produktów nie może być krótszy niż 12 

miesięcy licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. 

7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy na podstawie pojedynczych 

zleceń, przesyłanych przez Zamawiającego zgodnie z wyborem drogą elektroniczną na adres  

…………… lub faksem pod numer ……………….., określających ilość zamawianego towaru. 

2. Termin dostawy przedmiotu umowy – do 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia zlecenia o 

którym mowa w ust. 1. 

3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego na paletach  

plastikowych (podlegających zwrotowi) i rozładowywany przez Wykonawcę do wskazanego 

przez Zamawiającego pomieszczenia przechowywania w godzinach pracy Zamawiającego. 

4. Faktyczna ilość zakupionych produktów i wielkość poszczególnych zamówień uzależnione 

będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie 

zrealizuje dostawy o wartości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.  

5. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego tj. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu,                

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz. 

6. Wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia, realizowaną na podstawie pojedynczego 

zlecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat 

jakości/kontroli jakości dla dostarczanej serii przedmiotu umowy. 

7. Do koordynacji spraw związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca upoważnia 

………………..  tel. ………… fax: ………….  e-mail: ………………… 

8. Do koordynacji spraw związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający upoważnia 

………………..  tel. …………. fax: …………. e-mail: ………………….. 

 

§ 3 

1. Wartość przedmiotu umowy ustala się z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 na kwotę  ………. PLN 

brutto (słownie złotych: ………………………………), w tym netto …………. PLN (słownie 

złotych: ………………………………………). 
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2. Zamawiający kwotę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie obliczał jako iloczyn 

odpowiedniej ceny jednostkowej netto oraz dostarczonej ilości przedmiotu umowy 

powiększonej o należny podatek VAT. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy po cenach 

jednostkowych netto, zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj. netto ……. PLN (słownie złotych: 

…………………….) za 1 sztukę roztworu 4% cytrynianu sodu w pojemniku a’250ml. 

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

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 

1  w częściach odpowiadających należycie wykonanym przez Wykonawcę sukcesywnym 

dostawom, realizowanym na podstawie pojedynczych zleceń, o których mowa w § 2 ust. 1 

umowy. 

6. Zapłata ceny za dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

na podstawie złożonej faktury, wystawionej po realizacji każdorazowej dostawy,                       

w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

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

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

przez Zamawiającego płatność. 

9. Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w ust. 6 nie zmienia warunków płatności. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

11. 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. 

12. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy ustawy 

z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym        

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

 

§ 4 

1. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych produktów będzie dokonywał 

przedstawiciel Zamawiającego w obecności osoby która towar dostarczyła. 

2. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości, 

widocznych uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym zabezpieczeniem lub kończącym 

się terminem ważności, tzn. krótszym aniżeli 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby 

Zamawiającego. 

3. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy (w szczególności niekompletnego, 

niezgodnego z ofertą Wykonawcy, nieodpowiedniej jakości np. posiadającego wady 

mechaniczne), Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć 
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prawidłowy przedmiot umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez 

Zamawiającego. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy produkty 

będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad, w terminie 14 dni 

kalendarzowych. 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

2) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

3) w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych dostaw, w terminie określonym w 

§ 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości                

50 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;  

4) w przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad,               

w terminie określonym w § 4 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie,  a 

w przypadku kar za opóźnienie z każdym dniem. 

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku,                 

gdy wysokość poniesionej na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy szkody 

przewyższy wysokość kary umownej. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

 

§ 6 

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; w takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 
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2) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania 

przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku 

Wykonawcy;  

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 zamówienia;  

5) w przypadku trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 

określonego pojedynczym zleceniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w terminie 

wskazanym w § 2 ust. 2; 

6) realizacji umowy z nienależytą starannością. 

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

paragrafu 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. 

 
§ 7 

1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2) wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły 

wyższej”, „klęski żywiołowej”). W takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy 

może ulec przesunięciu o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do 

natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 

 

§ 8 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania 

wymaganych ilości objętych niniejszą Umową.  

2. Umowa może zostać przedłużona aneksem, w przypadku, gdy do upływu terminu 

obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez Zamawiającego całkowita ilość towaru 

określonego w umowie, nie dłużej jednak niż na okres dodatkowych 6 miesięcy 

 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
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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                                                                                                                        
                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

                             


