Załącznik Nr 5 do SWZ – Projektowane
postanowienia umowy
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz
(pełna nazwa/firma, adres)
UMOWA NR 6/ZP/2021-WZÓR

zawarta
dnia
………………
roku
pomiędzy
Regionalnym
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000007227, reprezentowanym przez:
1. mgr Pawła Wojtylaka – Dyrektora Centrum
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą.
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
podstawowym bez negocjacji (nr sprawy 6/ZP/2021) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), której przedmiotem jest
„Dostawa próżniowego systemu do pobierania krwi wraz z probówkami oraz probówek do badań
laboratoryjnych i przechowywania krwi” w asortymencie, cenach i ilościach zgodnych z formularzami
asortymentowo-cenowymi –stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będącym jej integralną
częścią (Pakiet nr ……)
2. Szczegółowe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określają stosowne zapisy Umowy
Jakościowej – stanowiącej odpowiednio załącznik nr 2 do umowy (obecnie załącznik nr 2 do SWZ) będący integralną częścią niniejszej Umowy.
§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od licząc od dnia podpisania Umowy tj. do ……….
r., przy czym może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu z dniem wyczerpania środków finansowych,
określonych w § 3, przeznaczonych na realizację niniejszej umowy.
§ 3 WARTOŚĆ UMOWY
1. Całkowita wartość zamówienia netto zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ………………...…… PLN netto
(słownie: ………………...), powiększona o podatek od towarów i usług VAT w wysokości ……… %, w kwocie
…………..…… PLN (słownie: …………………).
1. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako DDP (zgodnie z INCOTERMS2010) i obejmuje w
szczególności:
a/ wartość Przedmiotu Umowy,
b/ wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,
c/ ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania do Zamawiającemu,
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d/ koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
e/ wszelkie koszty odprawy celnej,
f/ cło i podatek VAT.
§ 4 SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SWZ oraz zgodnie z
przedstawioną Umową jakościową (Opisem przedmiotu zamówienia) stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy.
2. Wykonawca będzie dostarczał Przedmiot Umowy sukcesywnie, wg składanych za pośrednictwem fax-u
lub poczty elektronicznej e-mail zamówień, określających faktyczne potrzeby Zamawiającego:
a/ faxem na numer: …………….. lub
b/ e-mailem: ………………………..
3. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest:
a/ ze strony Zamawiającego: mgr Kamilla Kledzik;
b/ ze strony Wykonawcy: …………………………………………….
(zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy nie będzie powodowała konieczności podpisania
aneksu do Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Zamawiającego o zmianie osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po jego stronie).
4. Wykonawca dostarczać będzie Przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko. Przyjęty przez Wykonawcę
sposób dostarczenia Przedmiotu Umowy winien uwzględniać właściwości transportowanych rzeczy.
5. Dostawa powinna nastąpić najpóźniej w …………. dniu roboczym (pn-pt), licząc od daty złożenia
zamówienia lub zgodnie z terminem ustalonym w danym zamówieniu.
6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczane w pełnych oryginalnych kartonach (opakowaniach).
7. Miejscem wykonania Umowy i dostarczenia Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego –
Bydgoszcz ul. Ks. Markwarta 8.
8. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia do pomieszczeń
magazynowych Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, w dni robocze od poniedziałku do piątku za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach przyjmowania towaru: 7:30 – 14:00.
9. Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę przekazania towaru do magazynu Zamawiającego.
10. W ramach dostawy Wykonawca gwarantuje:
 dostarczenie poszczególnych partii przedmiotu zamówienia opakowanych i oznakowanych zgodnie z
odpowiednimi przepisami z zachowaniem właściwych dla dostarczonego towaru (wyrobu
medycznego) warunków transportu i przechowywania,
 dostawę na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego,
 w ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy certyfikat jakości dla
każdej serii probówek oraz pozostałego oferowanego asortymentu.
§ 5 SPOSÓB ZAPŁATY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne partie dostaw wyliczone będzie w oparciu o ilość

dostarczonego Przedmiotu Umowy i ceny jednostkowej netto określone w Formularzu asortymentowocenowym (Załącznik nr 1 do Umowy), a następnie powiększone o należny podatek od towarów i usług
VAT.
2. Płatności realizowane będą sukcesywnie po dostarczeniu towaru i dokumentu WZ do magazynu
Zamawiającego.
3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia faktury do Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
4. Niedostarczenie opisanych powyżej faktur VAT w w/w terminach skutkuje zawieszeniem biegu
terminów zapłaty poszczególnych faktur do czasu ich dostarczenia Zamawiającemu.
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5. Zamawiający dopuszcza przesłanie:
a) faktur pocztą elektroniczną na adres faktura@rckik-bydgoszcz.com.pl, po wcześniejszym otrzymaniu

od Wykonawcy oświadczenia dot. przesyłania faktur drogą elektroniczną;
a) ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) na skrzynkę RCKiK w
Bydgoszczy nr PEPOL 5542231201.
6. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
inny podmiot bez uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.
8. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonane będą w PLN.
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§ 6 WARUNKI GWARANCJI
Na dostarczony Przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji.
Okres gwarancji na Przedmiot Umowy będzie równy terminom ważności poszczególnych rzeczy, o
których mowa w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz Umowie
jakościowej (Załącznik nr 2 do Umowy), liczonych od daty poszczególnych dostaw do Zamawiającego.
Reklamacje ilościowe dot. niezgodności dostawy z dokumentem WZ i fakturą VAT Zamawiający składać
będzie Wykonawcy pisemnie, po dokonaniu stosownej weryfikacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego Przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia
niezgodności dostawy pod względem ilościowym, jakościowym lub asortymentowym w stosunku do
postanowień niniejszej Umowy lub złożonego zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Umowy najwyższej jakości, wolny od wad fizycznych i
prawnych.
W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany
wadliwego Przedmiotu Umowy na wolny od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w zdaniu poprzednim Zamawiającemu przysługują wszystkie
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może skierować sprawę na
drogę postępowania sądowego.

§ 7 KARY UMOWNE
W przypadku zwłoki w terminie dostawy Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za
każdy dzień zwłoki.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania w istotnym stopniu Umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej
jednak niż 10% tego wynagrodzenia. *
Powyższe kary umowne mogą ulegać kumulacji. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których
może dochodzić Strona nie może przekroczyć 20% wartości Umowy brutto. Zamawiający zastrzega sobie
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przy tym prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar
umownych z płatnościami za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.
5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionego Przedmiotu Umowy wynoszącej
minimum 3 dni roboczych, Zamawiający, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym wezwaniu
Wykonawcy do dostarczenia towaru, zastrzega sobie prawo dokonania zakupu w takiej samej ilości
rzeczy u innego dostawcy (tzw. zakup interwencyjny). Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną, za jaką towar zostałby
dostarczony przez Wykonawcę, chyba że wykaże, iż opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego
niezależnych.
* jeżeli dotyczy
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§ 8. SIŁA WYŻSZA
W przypadku, gdy niemożność wykonania jakichkolwiek zobowiązań przez umawiające się Strony
spowodowana będzie wystąpieniem okoliczności „siły wyższej”, określony czas zobowiązań umownych
będzie uwzględniał czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz czas trwania jej skutków.
Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od
dobrej woli i intencji umawiających się Stron Umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności „siły wyższej” u jednej ze Stron, druga Strona musi zostać
o tym fakcie poinformowana na piśmie, w terminie 14 dni od momentu jej zaistnienia, pod rygorem
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązywanie się
ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony mogą wspólnie zadecydować
o rozwiązaniu Umowy z wyłączeniem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

§ 10 ZMIANY UMOWY
1. Zmian i uzupełnień umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym
zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może dokonać zmian zawartej
Umowy w sytuacji obiektywnej konieczności ich wprowadzenia, w niżej przedstawionym zakresie, z
zastrzeżeniem art. 458 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Rodzaj i warunki zmian:
Rodzaj zmiany
Warunki wprowadzenia zmiany
Zmiana wartości
 jeżeli po dacie podpisania umowy nastąpią jakiekolwiek zmiany w podatku VAT,
które podwyższą lub obniżą cenę, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą
miały miejsce zostanie stosownie obniżona lub podwyższona wartość
przedmiotu umowy.
zmiana asortymentu  dopuszcza się możliwość wystąpienia zmian asortymentu (dot. między innymi:
nr katalogowego, nazwy poszczególnych produktów, ilości poszczególnych
produktów ) ulepszeniem składu jakościowego produktu lub zmianą procesu
technologicznego produkcji, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie
powodowała pogorszenia jakościowego produktu, a wyrób będzie spełniał
wszelkie wymagania diagnostyczne, prawne i jakościowe określone przez
zamawiającego w SWZ;
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 dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanych probówek i pozostałych
elementów przedmiotu zamówienia - innymi, które będą spełniać wszystkie
przedstawione w SWZ wymagania a dodatkowo ze względu na zmiany
produkcyjne czy technologiczne jakość okaże się nie gorsza niż pierwotnie
oferowano ( wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Dostawcę produkt
zmodyfikowany / udoskonalony)
 dopuszcza się możliwość zmian w obrębie ilości poszczególnego asortymentu
(zmniejszenie jednego a zwiększenie drugiego itp.) – zmiana ta może być
związana ze zmianą przepisów obowiązujących w polskim krwiodawstwie,
zmianą wykonywanych procedur medycznych, różnego – nierównomiernego
wykorzystania poszczególnych probówek i pozostałych elementów przedmiotu
zamówienia – dot. Pakietu I, III
 dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie
zmiana czasu
wykorzystania wszystkich dostarczonych rodzajów przedmiotu zamówienia w
trwania umowy
ciągu trwania umowy maksymalnie o 3 m-ce
zmiana cen
 zmiana cen na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów,
promocji, zmiany kursów walutowych
zmiana danych
 zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana
Wykonawcy
wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w
formie sukcesji uniwersalnej
Inne zmiany
 zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i
warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub
Zamawiającego skutkująca nie możliwością realizacji przedmiotu umowy
 powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siła wyższą”, grożących
rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy
Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do Umowy
w formie pisemnego aneksu.
Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania
aneksu.
§ 11 PODWYKONAWCY*
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców,
zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w ofercie Wykonawcy.*
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawców, którzy na
rzecz Wykonawcy świadczyć będą prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy, wraz z podaniem
danych podwykonawców w tym firmy, adresu siedziby i nr NIP.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z podwykonawcą, jednak nie
dłuższym niż 30 dni.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone
przez podwykonawców względem Zamawiającego w związku z niniejszą Umową i naprawi wszelkie
szkody, jakie Zamawiający poniósł lub może ponieść z tego tytułu.
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6. Wykonawca, w szczególności, pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Zamawiającego w

związku z ochroną przed takimi roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem - bez względu na ich
wysokość.
* jeżeli dotyczy

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i Kodeksu Cywilnego.
3.Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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