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UMOWA Nr ZP 9A/2019 - projekt 

 
z dnia ………….2019 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 Sądowym 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 w ………………………………………………… 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………… 

NIP: …………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają: 

…………………………………………. 

została zawarta umowa treści następującej: 

 
§ 1 

 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: sukcesywną dostawę czekolady, zgodnie z 

wykazem stanowiącym załącznik  nr …….. do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zgłosi zamówienie faksem, a Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania 

zrealizuje zamówienie, o którym mowa w §1 niniejszej umowy. 

2. Osobą upoważnioną  do składania zamówienia jest kierownik Działu Technicznego, Zaopatrzenia 

i Transportu – pan Stefan Czarniecki (tel/fax 77 44 13 811). 

3. Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę własnym transportem na jego ryzyko 

i koszt pod adres wskazany przez zamawiającego. 

4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. od 7:30-15:00. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konkretnym dniu i godzinie realizacji dostawy. 

6. Niniejsza umowa obowiązuje od chwili jej obustronnego podpisania. 

7. Umowa zostaje automatycznie rozwiązana w momencie zrealizowania całości zamówienia.  

8. Umowa z zastrzeżeniem ust.7 obowiązuje przez okres 3 miesięcy tj. do  ………………..r. 

 

§ 3 

 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru dostawy, zostaną stwierdzone jej wady fizyczne lub przedmiot 

dostawy nie będzie spełniał parametrów wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, to  

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- odmowa odbioru dostawy, 

- określenie nowego terminu dostawy, 

2. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w § 3, ust. 1, z czynności dostawy sporządzony 

zostanie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony umowy. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za część umowy 

wykonanej do daty odstąpienia od umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w §4 ust. 1. 

 

§4 

 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości docelowej brutto ……………………..zł 

(słownie:……………………………….) w tym należny podatek VAT w wysokości………………... 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdą zafakturowaną dostawę oddzielnie, wg cen 

określonych w zał. nr ..... do niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają, że zapłata za realizację dostawy nastąpi w terminie 30 dni po dostawie przedmiotu 

zamówienia i otrzymaniu faktury. 

4. Należność Wykonawcy przekazana zostanie na jego konto. 

5. W przypadku nieuregulowania należności w terminie podanym w ust 2, Wykonawcy przysługuje 

prawo dochodzenia odsetek ustawowych za okres zwłoki. 

6. Jeżeli ceny jednostkowe na fakturach będą  odmienne niż przedstawione w załączniku nr …….. 

(zgodnie z ofertą) stanowiącym integralną część niniejszej umowy  Zamawiający zwróci fakturę w 

celu dokonania korekty. 

 

§ 5 
 

1. W razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust.1 Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 % wartości brutto określonej w §4 pkt 1 za 

każdy dzień zwłoki, a jeżeli okres zwłoki przekroczy 5 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić 

niezależnie od żądania kary umownej. 

2. Niezależnie od kary umownej Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 6 
 

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

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia 

zmiany, w niżej przedstawionym zakresie: 

a) zmiana składu, nazwy oraz szaty graficznej obwoluty czekolad lub opakowań zbiorczych 

(pakietów) – zmiana ta może być związana ze zmianą procesu technologicznego produkcji, pod 

warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego czekolad a wyrób 

będzie spełniał wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

b) zmiana ilości poszczególnych rodzajów czekolad w pakiecie – pod warunkiem, że zmiana ta nie 

wpłynie na wartość umowy. Zmiana może zostać zainicjowana po przeprowadzeniu przez 

Zamawiającego analizy ankiet zadowolenia Honorowych Dawców Krwi. 

c) zmiana terminu okresu obowiązywania umowy – zmiany te mogą wystąpić w przypadku 

niezrealizowania całości przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;  

d) zmiany warunków i terminów płatności – zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla 

podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od 

rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny 

jednostkowej przedmiotu zamówienia; 

e) zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z 

przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej, 

2. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za 

zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 

 

§ 7 

 

1. W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
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2. Ewentualne spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez właściwy 

rzeczowo sąd w Opolu. 

 

§ 8 

 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed 

zawarciem umowy powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w pkt. 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 9 

 

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

 

       

 

    Zamawiający                                                                                        Wykonawca 


