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                                                                                          Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr ……../2018  

(wzór) 
Zawarta w dniu ………………2018r. w Myszkowie, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem 

Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, zarejestrowanym  

w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007638, posiadającym,  

NIP: 577-17-44-296, reprezentowany przez: 

Dyrektora -  …………………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a: 

……………………………………….z siedzibą w…………………. ul………………., posiadająca 

NIP: ……………………………., Regon: …………………………….., KRS: ………….. 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………..zwanym dalej Wykonawcą.  

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej, zgodnie, z którą została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników do badań 

serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem techniki aglutynacji kolumnowo-żelowej oraz 

odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologii z Bankiem Krwi ZDL SP 

ZOZ w Myszkowie. 

według zestawienia / Pakietu Nr ………….. zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Dostawy stanowiące przedmiot niniejszej umowy odbywać się będą w oparciu  

o zamówienia częściowe dokonywane przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostaw częściowych przedmiotu zamówienia, na 

podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, przesyłanych na e-mail: …………………, lub faxem 

nr ………………..  

4. Krwinki z uwagi na cykliczny proces produkcji (co 4-5 tygodni) dostarczone będą zgodnie z 

ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem dostaw na okres na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. 

Pierwszy harmonogram dostawy krwinek Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z podpisaniem 

umowy. Kolejne harmonogramy dostarczane będą na miesiąc przed końcem  obowiązywania 

poprzedniego harmonogramu. W harmonogramie dostawy krwinek należy określić cykle produkcyjne 

oraz podać dokładny przedział czasowy w jakim będzie realizowane zamówienie ( od dnia … do dnia 

…). Wykonawca wraz z dostawą krwinek wzorcowych dostarczy do każdej serii oferowanych krwinek 

wydruk fenotypów.    

5. W przypadku braku realizacji zamówienia do 7 dni (kalendarzowych) od momentu złożenia 

zamówienia faxem lub e-mail, Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania zakupu zastępczego u 

innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę różnicą w kwocie zakupu.                                        

6. Wykonawca zagwarantuje transport w temperaturze wymaganej przez producenta danego produktu, 

co musi być zaznaczone w liście przewozowym. 

7.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar własnym środkiem transportu lub za 

pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko bezpośrednio do Pracowni Serologii z 

Bankiem Krwi Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, od poniedziałku do piątku 

w godzinach: 08:00 – 12:00. W przypadku wątpliwości, co do przekazanego towaru, przewoźnik 

zobowiązany jest zaczekać na sprawdzenie przez personel laboratorium zgodności przywiezionego 

towaru z fakturą. Jeżeli dostawa wypada poza dniami lub godzinami wskazanymi w niniejszym zapisie, 

dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

8.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w oryginalnych nieuszkodzonych 

opakowaniach z oznaczeniem z bieżącej produkcji, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.       

9. Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy krwinek wzorcowych i odczynników, Wykonawca 

dołączał certyfikat jakości produktu w formie elektronicznej lub papierowej. Wykonawca wraz z 
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pierwszą dostawą odczynników dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych 

oferowanego przedmiotu zamówienia lub stosowne oświadczenie jeśli nie wymaga kart charakterystyki  

substancji niebezpiecznych.   

10. Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia reklamacji do Wykonawcy, czas reakcji nie może 

przekroczyć dwóch dni roboczych licząc od daty zgłoszenia do daty wymiany na nowe. 

§ 2 

 

Wykonywanie przedmiotu umowy będzie realizowane sukcesywnie w terminie jej obowiązywania, 

według zamówień pisemnych składanych przez Zamawiającego lub do wyczerpania kwoty brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 3.  

§ 3 

 

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynosi:  

Pakiet Nr  ………… 

netto: …………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………..) 

podatek VAT: …………...zł 

brutto z VAT: ………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny 

podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury 

VAT. 

3. Umowę zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia ………..2018r. do dnia ………2021r.  

lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 3 pkt 1 niniejszej umowy.  

4.Wykonawca zobowiązuje się do niezmienności cen netto zawartych w ofercie przez okres 

obowiązywania umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) zmniejszenia ilości dostaw zawartych w umowie, w trakcie jej realizacji jednakże zmniejszenie to nie 

może przekroczyć 30 %; 

b) rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu oraz zmiany ilości w poszczególnych pozycjach w 

granicach wartości pakietu będącego przedmiotem umowy. 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania częściowej 

dostawy przedmiotu umowy (potwierdzonej przez upoważnione osoby Zamawiającego) i faktury, 

zgodnie z ustalonymi cenami, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

2. Faktura częściowa będzie dostarczana do Zamawiającego wraz z towarem lub przesłana listem 

poleconym. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w przedmiocie zamówienia w zakresie lub sytuacjach: 

a. Numeru katalogowego produktu; 

b. Nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów; 

c. Sposobu konfekcjonowania, 

d. Wprowadzenia do sprzedaży przez Wykonawcę produktu zmodyfikowanego, udoskonalonego, 

e. Zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania 

tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również 

braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za 

które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności. 



3 

 

f. zmiany cen jednostkowych towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości 

opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad proporcjonalności w stosunku 

do ceny objętej umową. 

2. Zmiany wymienione w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, 

w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia do Zamawiającego. 

3. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian zawartych ust. 1 dopuszcza 

możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części, bez konieczności ponoszenia kary przez 

żadną ze stron umowy. 

 

§ 6 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Wykonawca rażąco naruszy postanowienie niniejszej umowy a w szczególności nie będzie realizował 

dostaw w terminach określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, o ile nastąpiło to z wyłącznej winy 

Wykonawcy, w przypadku 3-krotnego opóźnienia powyżej 10 dni kalendarzowych licząc od dnia 

przekazania zamówienia do Wykonawcy. 

 

§ 7 

 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 0, 2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za 

każdy dzień opóźnienia o ile przyczyny opóźnienia nie zostały przedstawione na piśmie 

Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury (potwierdzonej przez upoważnione osoby Zamawiającego), zgodnie z zaoferowanymi cenami, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe 

za każdy dzień opóźnienia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody.  

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu akceptowanego przez upoważnione osoby obu stron. 

2. Zamówienie zostało wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na 

podstawie art. 4 pkt. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – z póź. zm.).  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej 

umowy, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

 

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

stron. 

W załączeniu:  

1. Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy. 

 

 

            Wykonawca                      Zamawiający 

 

 

 

 

 

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


