Załącznik Nr 6 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 8/ZP/2021-WZÓR

zawarta
dnia
………………
roku
pomiędzy
Regionalnym
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, wpisanym pod numerem KRS
0000007227 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), reprezentowanym przez:
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 8/ZP/2021) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), której przedmiotem jest
sprzedaż i dostarczenie wskaźników napromieniowania składników krwi (dalej nazywane również
„wskaźnikami”) w następujących ilościach i cenach:
Lp

Asortyment
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Wskaźniki
napromieniowania
Nazwa: ……….

Ilość (sztuk)

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka podatku
VAT, kwota

Wartość
brutto

75.000

2. Szczegółowe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określają stosowne zapisy Umowy
Jakościowej – stanowiącej odpowiednio załącznik nr 1 do umowy (obecnie załącznik nr 3 do SWZ) będący integralną częścią niniejszej Umowy.
§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. 36 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, maksymalna wartość zamówienia brutto, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi ………………...……

PLN (słownie: ……………………………..), w tym … % podatek od towarów i usług VAT w wysokości ……….… zł.
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako DDP (zgodnie z INCOTERMS2010) i obejmuje w
szczególności:
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a/
b/
c/
d/
e/
f/

wartość Przedmiotu Umowy,
wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,
ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania do Zamawiającemu,
koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
wszelkie koszty odprawy celnej,
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 1 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 w danym
momencie:
a/ faxem na numer: …………….. lub
b/ e-mailem: ………………………..
3. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest:
a/ ze strony Zamawiającego: mgr Elżbieta Hulek;
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. Poszczególne dostawy przedmiotu umowy powinny następować najpóźniej w ciągu …………. dni
roboczych1 (pn-pt), licząc od daty złożenia zamówienia lub zgodnie z terminem ustalonym w danym
zamówieniu.
6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczane w pełnych i oryginalnych kartonach (opakowaniach).
7. Miejscem wykonania Umowy i dostarczenia Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego – ul. Ks.
Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz.
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. Strony wspólnie ustalają, iż Zamawiającemu, z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie, przysługuje
możliwość ograniczenia zakresu całości zamówienia, poprzez niedokonanie zakupu całkowitej ilości
wskaźników napromieniowania składników krwi określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia
ogólnej wartości brutto umowy, o ile łączna wartość zrealizowanych zamówień dokonanych przez
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy przekroczy 70% wartości umowy, o której mowa w §
3 ust.1. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.
§ 5 SPOSÓB ZAPŁATY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne partie dostaw, realizowane w związku z zamówieniami
składanymi przez Zamawiającego, wyliczone będzie w oparciu o ilość dostarczonych wskaźników i ceny
jednostkowe netto określone w §1, a następnie powiększone o należny podatek od towarów i usług.
2. Płatności realizowane będą sukcesywnie po dostarczeniu danego zamówienia i dokumentu WZ do
magazynu Zamawiającego.
1

Termin dostaw cząstkowych stanowi kryterium oceny ofert określonych w SWZ w części XXII
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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. Zamawiający dopuszcza przesłanie:
a) faktur pocztą elektroniczną na adres faktura@rckik-bydgoszcz.com.pl, po wcześniejszym otrzymaniu
oświadczenia dot. przesyłania faktur drogą elektroniczną
b) 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.
5. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
inny podmiot bez uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.
7. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonane będą w PLN.
§ 6 WARUNKI GWARANCJI
1. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji.
2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia będzie równy terminowi jego ważności, który wynosi
3.
4.

5.
6.

7.

1.

2.

3.

4.

minimum ……… miesięcy od dnia dostarczenia wskaźników do Zamawiającego.
Reklamacje ilościowe dot. niezgodności dostawy z dokumentem WZ i fakturą VAT Zamawiający składać
będzie Wykonawcy pisemnie lub e-mailowo, po dokonaniu stosownej weryfikacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do 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 (realizacji danego zamówienia
Zamawiającego) 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
przy tym prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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5. 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.
6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionego Przedmiotu Umowy wynoszącego

minimum 3 dni roboczych, Zamawiający, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym wezwaniu
Wykonawcy do dostarczenia wskaźników, zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu w takiej samej
ilości rzeczy u innego podmiotu (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

1.

2.
3.

4.

§ 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.
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
wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
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, możliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy
w sytuacji obiektywnej konieczności ich wprowadzenia, w niżej przedstawionym zakresie, z
zastrzeżeniem art. 458 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Rodzaj i warunki zmian:
Rodzaj zmiany
Warunki wprowadzenia zmiany
zmiana wartości
 w przypadku zmian wynikających ze zmiany w prawie właściwym dla podatków
Umowy
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;
 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dn. 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 t.j.) –
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi
kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń
pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie
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odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących
przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
umowy;
 w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy;
 w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 t.j. ze zm.),
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia
przedmiotowej przesłanki obejmować będzie wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości
kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie
przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości.
zmiana asortymentu  dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanego przedmiotu zamówienia
innym, który w drodze odpowiedniego stosowania będzie spełniać wszystkie
przedstawione w SWZ wymagania, a dodatkowo, ze względu na zmiany
produkcyjne czy technologiczne, okaże się lepszy niż pierwotnie oferowano.
 dopuszcza się możliwość wystąpienia zmian dotyczących asortymentu (np.: nr
katalogowego, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów) będącego
przedmiotem umowy, między innymi w przypadku zmian przepisów
obowiązujących w polskim krwiodawstwie, zmian wykonywanych procedur
medycznych
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 niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
 powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siła wyższą”, a grożących
rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do Umowy
w formie pisemnego aneksu.
4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania
aneksu.
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§ 11. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), Zamawiający informuje, że:
 administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Bydgoszczy (dalej „RCKiK”), z siedzibą przy ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz;
 w sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych RCKiK,
adres e-mail: ……………………………………………..., tel.: …………………………………… ;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
publicznych spoczywający na Zamawiającym;
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych
(dalej „PZP”);
 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach
PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
 Wykonawca posiada:
◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 Wykonawcy nie przysługuje:
◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
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Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.
5 RODO.

§ 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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