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UMOWA - projekt 

Nr ZP 2/2017 – Zadanie nr 2 
z dnia ….......2017 r. 

 

 

zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy: 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu  

z siedzibą przy ul. Kośnego 55, 45–372 Opole,  

działającym na podstawie wpisu w Krajowym rejestrze sadowym pod Nr KRS: 0000009878, w Sądzie 

Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

NIP 754-25-54-112 

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 

Dyrektor – Iwona Rajca-Biernacka, 

a 

……………………………………………………. 

z siedzibą …………………………………………… 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………… 

NIP: …………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają: 

…………………………………………. 

została zawarta umowa treści następującej: 

 
§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa nożyków do zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów typ. S.C. -

201AH TSCD firmy TERUMO, w ilości docelowej 10 000 szt. 

2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce przepisami. 

§2  

Cena umowy 

 
1. Strony uzgadniają łączną cenę za realizację przedmiotu umowy na kwotę brutto: 

1.1.  ………………… PLN (słownie: ……………………………………...100 PLN), 

2. Jako podstawę obliczenia ceny określonej w ust. 1 przyjęto następujące ceny jednostkowe netto: 

2.1. nożyki do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ S.C.-201AH TSCD Terumo Sterole 

Tubing Walder firmy Terumo …….  PLN / szt.  

3. Cena, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako DDP (zgodnie z INCOTERMS’2000) i obejmuje 

miedzy innymi: 

3.1. Wartość nożyków.  

3.2. Wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego do Zamawiającego.  

3.3. Koszty ubezpieczenia nożyków za granicą i w kraju do dnia przekazania ich Zamawiającemu.  
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3.4. Wszelkie koszty opłat pośrednich (np. koszty rewizji generalnej, opłaty lotniskowej, koszty 

załadunku i rozładunku u Zamawiającego),  

3.5. Koszty odprawy celnej, cła (0%) i podatku VAT (23%). 

3.6. Koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu. 

4. Cena jednostkowa netto nie może ulec zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

5. Jeżeli po dacie podpisania niniejszej umowy nastąpią jakiekolwiek zmiany w prawie właściwym dla 

podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę nożyków to w zależności od rodzaju zmian jakie 

będą miały miejsce zostanie stosownie obniżona lub podwyższona wartość przedmiotu umowy.  

 
§3 

 Warunki płatności 

 

1. Płatność będzie realizowana sukcesywnie za każdą  należycie zrealizowaną dostawę po dostarczeniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo-Odbiorczego potwierdzającego 

dostawę nożyków oraz faktury potwierdzającej rozliczenie finansowe, w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia w/w dokumentów Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w banku:

 ……………………………………………………………………………….. 

2. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Zamawiającego dokumentu 

„polecenia przelewu”. 

3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności na  rzecz osób 

trzecich. 

                       
§4 

Dostawa 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy poprzez sukcesywną dostawę nożyków do 

siedziby Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że pierwsza 

dostawa nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji 

poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż 7 dni od momentu złożenia pisemnego zamówienia 

przesłanego faksem przez zamawiającego, w dni robocze w godzinach od 7:30 – 15:00.  

2. O konkretnym dniu i godzinie realizacji dostawy Wykonawca zawiadomi Dział Techniczny, 

Zaopatrzenia i Transportu RCKiK telefonicznie (077 44 10 600 wew. 111) bądź faksem minimum na 

jeden dzień przed planowaną dostawą. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dostawy nożyków do Zamawiającego zgodnie z 

warunkami transportu i przechowywania określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nożyki do Zamawiającego wraz z Protokołem Zdawczo – 

Odbiorczym (zał. nr 1 do umowy). 

5. Za termin realizacji dostawy rozumie się datę podpisania Protokołu Zdawczo- Odbiorczego przez 

obie strony umowy. 



 3 

§5 

Gwarancja 

 

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczone przez Wykonawcę nożyki muszą mieć określoną datę końca 

ich okresu ważności. 

1.1. okres ważności nożyków oznaczony datą końcową o której mowa w ust.1 nie może być krótszy 

niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 

1.2. okres gwarancji, o której mowa w ust. 2 jest równy okresowi ważności z ust.1 pkt.1.1. 

1.3. Wykonawca przy każdej dostawie nożyków do Zamawiającego zobowiązany będzie do 

dostarczenia oświadczenia producenta określającego ich termin ważności. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone nożyki są dobrej jakości, a w razie 

stwierdzenia w okresie gwarancji wady nożyków, zostaną one bezpłatnie wymienione przez 

Wykonawcę, na wolne od wad, w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

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

przedmiot umowy ma wadę zmniejszająca jego wartość lub użyteczność lub jeżeli został wydany w 

stanie niepełnym. 

4. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego tzw. 

postępowania niezgodnego z instrukcją producenta. 

5. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o 

przeprowadzenie ekspertyzy. 

6. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane przedmiotu są wolne od wad prawnych.  

8. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich 

związanych z przedmiotem umowy odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie 

Wykonawca. 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia dostawy nożyków do Zamawiającego ponad terminy 

określone w §4 ust.1 lub w przypadku nie dokonania  obowiązków gwarancyjnych bądź  

wynikających z rękojmi w terminie określonym w §5 ust.2 Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,2% wartości umowy określonej w §2 ust. 1 (ppkt. 1.1 lub 1.2 odpowiednio) za każdy 

dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości umowy określonej w §2 ust. 1 (ppkt. 1.1 lub 1.2 odpowiednio).  

Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust1. 
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3. W przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust.1 przewyższa ustanowioną 

karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy. 

5. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 ust.1, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek, w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 

6. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego z tytułu 

niniejszej Umowy, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie. 

7. W przypadku gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwią chwilowe wykonanie zobowiązań 

umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o 

czas trwania okoliczności "siły wyższej" oraz, odpowiednio, o czas trwania jej skutków.  

8. Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne 

od woli i intencji którejkolwiek ze Stron Umowy. 

9. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych 

w związku z okolicznościami "siły wyższej" druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej 

w terminie 3 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Z zastrzeżeniem ust.2, Strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie pisemnego aneksu. 

2. Zmian, uzupełnień Umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem 

zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których 

wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 2 umowy, ulegnie 

odpowiednim zmianom.   

4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust 3, 

Wykonawca  jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku 

VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego 

wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w 

zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następują po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

5. 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 

może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz 

Ustawy prawo zamówień publicznych. 

7. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku 

albo na podstawie niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
………………………………………    ………………………………………. 

Wykonawca                                                      Zamawiający 
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Załącznik nr 1 

 do  Umowy Nr  ZP 2/2015 – Zad. nr 2   

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

  miejscowość                                                                                    data 

 PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 
 

1. Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu 

45- 372 Opole, ul. Kośnego 55 ,   tel. 77 44 10 600 

 

w imieniu którego odbioru dokonuje: 

 

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

 imię i nazwisko      stanowisko 

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy; 

 

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

reprezentowanego przez  

 

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

  imię i nazwisko      stanowisko 

Przedmiot Umowy Ilość Seria Data ważności 

 

   

 
2. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi nożykami oświadczenie 

producenta nożyków określające ich termin ważności. 
3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że nożyki wymienione w pkt.1 niniejszego protokołu zostają 

przyjęte bez zastrzeżeń. 

4. Termin ważności dostarczonych nożyków jest zgodny z umową tj. wynosi (min. 12 m-cy) 

………………………...od dnia dostawy. 
 

Uwagi i zastrzeżenia : 

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

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

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

Zamawiający  Wykonawca 
 

 

 

 

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

(podpis osoby  uprawnionej, pieczątka imienna, (podpis, pieczątka  imienna  i firmowa ) 

 pieczątka  zakładowa) 

 


