
           ZAŁĄCZNIK  NR  1
   

UMOWA 
 
Zawarta w dniu …………………….. 2018 r. w Radomiu pomiędzy:  
 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, 
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000048204, REGON ……………………;   NIP ……………….., 
reprezentowanym przez:  
Dominika Purgala - Dyrektora, 
zwanym dalej "Zamawiającym",  
 

a 
 

……………………………………………………………………………………………………,  
… -….. ……………………, ul. …………………………………………………………………,  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
…………………………………….. - ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr ………………….., REGON …………………….;   NIP …………………….., 
reprezentowanym przez: 
………………………………………. - ………………………….,  
zwanym dalej "Wykonawcą",  
 
                                                                             § 1 

Przedmiot umowy  
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej 

oferty Wykonawcy z dnia ……………….. r. wraz z załącznikami.  
2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 

etykiet i taśm barwiących z godnie z ofertą. 
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, 

które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.  
 

§ 2 

Dostawa 
1. Sprzedaż i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą sukcesywnie w ciągu 

24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Zamawiający każdorazowo zamówi przedmiot umowy telefonicznie lub faksem, co najmniej z 5 

dniowym wyprzedzeniem, uwzględniając w zamówieniu ilości, termin dostawy. 
3. Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy fakturę (oryginał) zawierającą dane 

zgodne z dostawą i umową oraz wskazanie numeru i daty zawarcia umowy. 
4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć własnym transportem do siedziby Zamawiającego i 

wstawić w miejscu przez niego wskazanym – pomieszczenia magazynowe godzinach 
przyjmowania towaru ……………………... 

5. Wskazane jest, aby gabaryty opakowań zbiorczych umożliwiały rozładunek towaru bez pomocy 
wózka widłowego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w 
ofercie, jednocześnie wskazuje, że ostateczna ilość zamówionego towaru nie może być mniejsza 
niż 70% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługują 
wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w 



powyżej wskazanym zakresie. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za 
zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw. 

7. W przypadku zwłoki lub dostarczeniu nie pełnej ilości zamawianego towaru do daty planowanej 
dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego – złożenia zamówienia u 
innego dostawcy, jednocześnie obciążając różnicą wynikającą z ceny zamówienia Wykonawcę. 
Zamawiający upoważniony jest do dokonania potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 
realizacji kolejnych dostaw. 

8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 
 

 - po stronie Zamawiającego: …………………………….., 

 - po stronie Wykonawcy: ……………………………….. . 

§ 3 
1. Ustala się łączne wynagrodzenie Wykonawcy, w oparciu o ceny jednostkowe i ilości 

wynikające z oferty Wykonawcy, na kwotę netto ……………..… zł (słownie: 
…………………. zł), która powiększona o podatek VAT ………………(słownie: 
…………………. zł), co stanowi kwotę brutto ………….. zł (słownie: 
…………………………….. zł). 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto 
Wykonawcy na podstawie złożonej faktury, wystawionej po realizacji każdej dostawy, 
w terminie 30 dni od daty wpłynięcia faktury do siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca posiada rachunek bankowy prowadzony przez ......................................,                            
Nr ............................................................................................................................................... . 

4. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 
polecenie przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. 

 

5. Cena umowy uwzględnia wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca przy wykonaniu 
zamówienia, tj.: 

        - wartość przedmiotu umowy, 
     - koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz wniesienia go we 

wskazane przez Zamawiającego miejsce, 
               - podatków, ceł itp., bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek innych opłat. 

 
§ 4 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest .…... miesięcznym terminem gwarancji 
liczonym do dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1.  Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca: 
     a) nie wywiązuje się terminowo z dostawy, 
     b) dostarczy przedmiot zamówienia niezgodny z ofertą, 
     c) nie przestrzega postanowień umowy. 
2. 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru. 



  
 

§ 6 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w § 5 pkt 1 Zamawiający 

upoważniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości umowy 
brutto wskazanej w § 3 pkt 1, 

      b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy kara wynosić będzie 0,2 % łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki. 

      c)  za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji kara wynosić będzie 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich 
usuniecie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 7 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na 
określonych warunkach: 
1. Zmiana terminu dostawy: 

1. zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie; 

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w 
szczególności wstrzymanie dostawy; 

3. zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów 
na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania 
organów administracji publicznej; 

4. dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 
5. dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości. 
6.  podczas realizacji umowy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu pod względem 

częstotliwości i wielkości dostaw. 
7. przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 - 3 termin dostawy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej 
jednak niż o okres tych okoliczności. 

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
1) zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie 

wymienionych w umowie  - Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup 
towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów 
o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich 
cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu 
tożsamości przedmiotu świadczenia. 

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego 

świadczenia umownego; 
2) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - W 

przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie 
trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy; 



3) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT 
będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w 
kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie 
powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty 
podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 

4. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 

5. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur. 
 

§ 8 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

     
§ 9 

Integralną część umowy stanowią: 

             1. Oferta wraz z załącznikami. 

             2. Pismo powiadamiające o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne z dnia ......... . 

              § 10 

 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z 
późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Zamawiający i jeden Wykonawca. 
 
 
 
 
 
 
...............................       ............................. 
ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA 


