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Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY  Nr ……………………………………………..…. 

 (zwana dalej Umową)  

        

zawarta w Szczecinie w dniu ……………………………… 2021 roku pomiędzy 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 

a 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Wojska 

Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem 0000001786, posiadającą NIP: 8522288004, REGON: 000292468 

reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

§ 1 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Zamawiającego 

środków czystości (zadanie nr 1), oraz worków foliowych (zadanie nr 2)  wedle 

asortymentu ujętego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy, na 

zasadach opisanych poniżej. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż całkowita wartość przedmiotu umowy brutto wynosi 

maksymalnie ………………. zł. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną 

realizacją umowy. 

 

§ 2 

1. Dostawy towarów realizowane będą w oparciu o zamówienia składane przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej – na adres: …………………………., określające 

ilość i rodzaj zamawianego towaru. Minimalna wartość logistyczna netto jednego 

zamówienia (pojedynczej dostawy) wynosi 300 zł. 

2. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego na 

adres: ul Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin. Dostawy realizowane będą nie częściej 

niż raz w tygodniu, w godzinach pracy Zamawiającego to jest: od godz. 8.00 do 14.30. W 



  2 

przypadku każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i złożenia 

dostarczonych towarów w jednym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty złożenia jednostkowego 

zamówienia. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie 

udokumentowanej niedostępności danego rodzaju towaru, termin dostawy poszczególnych 

produktów może ulec wydłużeniu. W takich przypadkach strony każdorazowo ustalą termin 

realizacji danej części zamówienia. 

4. Do składania zamówień, o których mowa w ust. 1 Zamawiający upoważnia następujące 

osoby: 

a. Anna Przyłuska – aprzyluska@krwiodawstwo.szczecin.pl, tel. 91 424 36 05 

b. Agnieszka Kamińska – akaminska@krwiodawstwo.szczecin.pl,  tel. 91 424 36 05 

5. We wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy przedstawicielem Wykonawcy 

jest: 

 

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

Imię i nazwisko 

 

email:    …………………………………………………………………………..…………………………. 

 

telefon kontaktowy:  …………………………………………………………………………..…………………………. 

6. Zmiana przedstawicieli stron wskazanych w ustępach poprzedzających wymaga 

pisemnego powiadomienia drugiej strony i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dostarczany towar jest wolny od wad fizycznych 

i prawnych, należytej jakości, dopuszczony do obrotu, odpowiadający wymaganiom 

określonym właściwymi przepisami i normami. 

2. Z czynności dostawy Zamawiający sporządza protokół poświadczający wyłącznie ilość 

dostarczonego towaru (protokół przekazania). Reklamacje ilościowe dotyczące danej 

dostawy winny być zgłaszane nie później, niż przy odbiorze danej dostawy. 

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu przekazania 

dokona sprawdzenia dostarczonego towaru pod katem zgodności wykonanego zamówienia 

z umową i zlecenia, w szczególności w zakresie kompletności i jakości dostarczonego 

towaru. 

4. W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne Zamawiający zgłosi reklamację 

w jednej z następujących form: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Potwierdzenie prawidłowości wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej 

jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji. 

mailto:aprzyluska@krwiodawstwo.szczecin.pl
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5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2., Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć brakujący towar w ciągu 3 dni roboczych. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany 

jest odebrać wadliwy towar na swój koszt, a w zamian dostarczyć towar nowy, wolny od 

wad, w żądanej ilości, zgodny z zamówieniem, w ciągu 5 dni lub, w przypadku braku towaru, 

wystawić fakturę korygującą równą wartości towaru, którego dotyczyła reklamacja. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania 40% wartości przedmiotu umowy o 

którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy. W takim przypadku odpowiedniemu 

zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Wykonawcy, tj. stosownie do ilości zakupionego 

przez Zamawiającego towaru. Powyższe nie może stanowić podstawy ewentualnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy.  

 

§ 4 

1. Towar dostarczany będzie w cenach wskazanych w załączniku numer 1 do Umowy. Ceny 

pozostają niezmienne przez okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 6 

Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 

ust. 2 w częściach, odpowiadających należycie wykonanym przez Wykonawcę 

sukcesywnym dostawom, realizowanym na podstawie pojedynczych zleceń, o których 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.  

3. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury elektronicznej, przelewem, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

4. Fakturę w wersji papierowej Wykonawca dostarcza łącznie z towarem. Faktury 

elektroniczne wysyłane są nie później niż następnego po dostawie towaru – na adres: 

sekretariat@kwiodawstwo.szczecin.pl. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest zrealizowana dostawa przez Wykonawcę. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Podanie w fakturze terminu płatności innego niż w ust. 3 nie zmienia warunków płatności.  

 

§ 5 

1. Umowa została zawarta na czas  określony, tj. okres 12 miesięcy od ................................ r. 

do  …………………… . 

2. Umowa wygasa z chwilą wykorzystania sumy środków odpowiadającej wartości przedmiotu 

umowy wskazanemu w § 1 ust 2 Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku 

braku wykorzystania wartościowego przedmiotu umowy. Przedłużenie okresu obowiązywania 

Umowy nastąpi na skutek jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. Zamawiający może 

mailto:sekretariat@kwiodawstwo.szczecin.pl
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składać takie oświadczenie wielokrotnie, z tym, że na skutek takich oświadczeń ogólny okres 

obowiązywania Umowy nie może przekroczyć okresu 12 miesięcy od ostatniego dnia 

obowiązywania Umowy. 

 

§ 6 

1. Strony dokonają zmiany wysokości cen wskazanych w Ofercie stanowiącej Załącznik numer 

1 do Umowy w przypadku, gdy: 

a) dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim 

aktem prawnym; 

b) nastąpi potrzeba zmiany zaoferowanego przedmiotu umowy. Powyższe może nastąpić 

w szczególności w sytuacji: 

a) niedostępności danego rodzaju towaru u stałych dostawców Wykonawcy,  

b) zaprzestania produkcji zaoferowanych wyrobów lub ich wycofania i zastąpienie 

ich nowym wyrobem, nie gorszej jakości, 

- o ile zmienione lub zamienne towary będą spełniać wymagania zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia a cena tych wyrobów nie wzrośnie względem ceny ofertowej.  

2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej wartość ceny netto nie zmieni się, 

a określona w aneksie cena brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3. Zmiany, o których mowa w ustępach poprzedzających dotyczą jedynie tej części Umowy, 

która nie została jeszcze zrealizowana (zmiana cen na przyszłość). W zależności od  nowych 

przepisów prawa zmiany mogą być wprowadzane wielokrotnie w okresie obowiązywania 

Umowy. 

4. Obowiązek wykazania, iż spełnione zostały przesłanki zmiany cen określone w ust. 1 lit. a 

spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z 

wnioskiem o zmianę ceny, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku w świetle zapisów ustępu 1. Zmiana cen wymaga 

sporządzenia Aneksu do Umowy 

 

§ 7 

1. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku jeśli Zamawiający 

pozostaje w opóźnieniu z zapłatą należności wynikających z co najmniej dwóch faktur i nie 

ureguluje wszystkich zaległych i wymagalnych świadczeń w dodatkowym  terminie wskazanym 

w treści wezwania do zapłaty wystosowanego przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:  

1) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego; 

2) w przypadku dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 
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określonego pojedynczym zleceniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w terminie wskazanym 

w § 2 ust. 3 umowy. 

3. Strony będą mogły odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, jednak nie 

później niż w terminie obowiązywania niniejszej umowy.  

 

§ 8 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na 

niżej opisanych zasadach.  

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

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

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy; 

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

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy; 

c) w przypadku zwłoki w realizacji poszczególnych dostaw, w terminie określonym w § 2 

ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy 

dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §1 ust. 2 umowy; 

d) w przypadku zwłoki w dostawie brakującego towaru, w terminie określonym w § 3 ust. 

5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za 

każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §1 ust. 2 umowy; 

e) w przypadku zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, w 

terminie określonym w §3 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy. 

3. Limit kar umownych z tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

§ 9 

1. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z Umowy 

osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
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2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na 

ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia 

nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, 

które pozwoli osiągnąć w sposób jak najbardziej zbliżony, taki sam lub podobny cel Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelkie spory wynikające z lub związane z Umową rozstrzygane będą przez miejscowo 

właściwy Sąd dla Zamawiającego.  

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                  Wykonawca: 

 

 

 

 


