
 

Ogólne Warunki Umowy Ramowej (OWUR) 

 

UMOWA RAMOWA NR....../ZZP - 02/17 

 

 

Zawarta w dniu........................w ………………………….. pomiędzy: 

 

Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, z siedzibą : Al. Jerozolimskie 155, 02-326 

Warszawa, reprezentowanym przez ................................. – Dyrektora Zakładu .............................................,  

zwanym w dalszej części Umowy Ramowej ,,Zamawiającym” , działającego na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 15.01.2016 r., udzielonego przez Narodowe Centrum Krwi  („NCK”), zwanym w 

dalszej części Umowy Ramowej ,,Kupuj ącym” , 

 

 

a 

 

................................................................S.A./Sp. z o.o., z siedzibą w ………….. zarejestrowaną przez Sąd 

Rejonowy dla .................. w ...................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS......................, kapitał zakładowy ...........................zł, kapitał wpłacony .............................zł, 

NIP …..-…-..-…., REGON ..................................., reprezentowanym przez: 

1/ ........................................................... – ...................................... 

2/ ................................................ - ................................................. 

zwanym w dalszej części Umowy Ramowej „Wykonawcą” 

 

 

 

 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr ZZP - 02/17  z dnia .........2017 r. na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp.”, 

 

 

 

zostaje zawarta Umowa Ramowa o następującej treści: 
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§ 1. 

PRZEDMIOT I OKRES TRWANIA UMOWY RAMOWEJ 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy Ramowej jest ustalenie warunków prowadzenia postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych, jakie mogą być realizowane przez Zamawiającego w sprawie 

sprzedaży i dostawy przez Wykonawców na rzecz Kupuj ących koncentratu czynnika 

krzepnięcia IX (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego), zwanego w dalszej części Umowy 

Ramowej „czynnikiem krzepnięcia”, przy czym Zamawiający przewiduje, że w latach 2017÷2018 

zakupi ok. 48 000 000 j.m., zaś realizacja przedmiotu Umowy Ramowej nastąpi w kilku odrębnych 

dostawach, na podstawie odrębnych umów wykonawczych. Zamawiający przewiduje realizację I 

dostawy w wielkości do 5 000 000 j.m. w II kwartale 2017 roku. 

2. W okresie trwania Umowy Ramowej Zamawiający może w imieniu Kupuj ących udzielać 

zamówień publicznych, których przedmiot objęty jest Umową Ramową. Kupuj ącymi są Narodowe 

Centrum Krwi i/lub Realizatorzy Programu (podmiot uprawniony). 

2.1.W związku z ustaleniem warunków dotyczących zamówień publicznych, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców do składania ofert wykonawczych w terminie nie 

krótszym niż 4 dni od otrzymania Zaproszenia do złożenia oferty wykonawczej. 

2.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Wykonawcom przez 

Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert wykonawczych, które będzie kolejnym etapem 

do zawarcia umów wykonawczych. Wzór Oferty wykonawczej i Ogólne warunki umowy 

wykonawczej będą częściami integralnymi Zaproszenia do składania ofert wykonawczych.  

2.3.Zamawiający może dokonać modyfikacji warunków zamówienia określonych w niniejszej 

Umowie Ramowej, jeżeli modyfikacja ta nie jest istotna. Zamawiający nie może dokonać zmiany 

kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej Umowie Ramowej. 

2.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia wykonawczego więcej niż jednemu 

Wykonawcy w przypadku umieszczenia więcej niż jednej części zamówienia wykonawczego w 

Zaproszeniu do składania ofert wykonawczych. 

2.5.Zakres poszczególnych zamówień, których przedmiot objęty jest Umową Ramową, będzie ustalany 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie poszczególnych zamówień 

wykonawczych.  

3.  Umowa Ramowa obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku od daty jej zawarcia. 

4.  Cena Oferty Ramowej Wykonawcy wynosi: ............,- PLN (słownie:...................złotych + ...../100). 

 

§ 2. 

SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WYKONAWCZ EGO) 

1. Udzielenie zamówienia publicznego następuje poprzez podpisanie przez każdego Kupuj ącego 

umowy wykonawczej z wybranym Wykonawcą. 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wykonawczych ofert częściowych, z których każda 

będzie stanowiła przedmiot odrębnego postępowania, jak również możliwość zastrzeżenia 

maksymalnej liczby części, na które może składać oferty wykonawcze jeden Wykonawca. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie zapisów określających możliwość uzyskania zamówienia 

przez Wykonawcę dla maksymalnej liczby części przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 

sposobu wyboru oferty wykonawczej przy jednakowej przewadze punktowej. 

4. Zgodnie z art. 101a ust. 9 ustawy Pzp. Zamawiający stosuje te same lub bardziej doprecyzowane 

warunki udziału w postępowaniu i warunki realizacji zamówienia, które zostały zastosowane przy 

zawieraniu Umowy Ramowej. 

5. Ilość do zakupienia jednostek międzynarodowych koncentratu czynnika krzepnięcia, jego 

minimalny okres ważności, wielkość i proporcje dawek, termin i miejsce dostawy, wysokość 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawczej, ew. warunki rękojmi za wady, opis 

sposobu przygotowania oferty wykonawczej, termin i miejsce złożenia oferty wykonawczej itp. - 

zostaną każdorazowo określone w Zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej. 

6. Zaproszenie, o którym mowa powyżej może być przekazane Wykonawcom pisemnie lub faksem 

lub drogą elektroniczną. Każda ze wskazanych form jest równorzędna. 

7. Termin składania ofert wykonawczych nie może być krótszy niż 4 dni od daty wysłania 

Zaproszenia do złożenia oferty wykonawczej.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu koncentratu czynnika krzepnięcia, 

jednak nie więcej niż o 20% całości przedmiotu zamówienia, w każdym konkretnym zamówieniu 

wykonawczym. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia oczekiwanego, minimalnego terminu ważności 

w odniesieniu do konkretnego zamówienia wykonawczego.  

10. W ramach dostaw przedmiotu Umowy Ramowej, Wykonawca musi zapewnić możliwość 

dostarczenia koncentratu czynnika krzepnięcia osoczopochodnego, z możliwością dostawy we 

wszystkich zaoferowanych dawkach i/lub koncentratu czynnika krzepnięcia rekombinowanego, z 

możliwością dostawy we wszystkich zaoferowanych dawkach. 

11. W przypadku dostarczania więcej niż jednego produktu leczniczego w dostawie, o której mowa 

powyżej, każdy z produktów leczniczych musi stanowić nie mniej niż 5% dostawy. 

12. Koncentrat czynnika krzepnięcia musi być dostarczony wraz z zestawem umożliwiającym jego 

podanie. 

13. Zamawiający może zastosować jeden z następujących sposobów oceny ofert wykonawczych : 
13.1. 

• Cena jednostkowa brutto za 1 j.m. koncentratu czynnika krzepnięcia, zwana ceną Oferty 

Wykonawczej, wyrażona w PLN - maks. 100 pkt; 

13.2. 
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• Cena jednostkowa brutto za 1 j.m. koncentratu czynnika krzepnięcia, zwana ceną Oferty 

Wykonawczej, wyrażona w PLN - maks. 90 pkt, 

• Termin ważności przedmiotu zamówienia - maks. 5 pkt (minimalny termin ważności wskazany w 

Zaproszeniu do składania ofert wykonawczych - 0 pkt, każdy miesiąc do 5 m-cy powyżej 

minimalnego terminu ważności wskazanego w Zaproszeniu do składania ofert wykonawczych -          

1 pkt), 

• Czas przechowywania przedmiotu zamówienia w temperaturze co najmniej do 24 stopni Celsjusza 

włącznie (zgodnie z ChPL) - maks. 5 pkt (do 1 miesiąca włącznie - 0 pkt, od 2 do 3 miesięcy 

włącznie - 1 pkt, od 4 do 6 miesięcy włącznie - 2 pkt, od 7 do 9 miesięcy włącznie - 3 pkt, od 10 do 

12 miesięcy włącznie - 4 pkt,  powyżej 12 miesięcy - 5 pkt); 

13.3.  

• Cena jednostkowa brutto za 1 j.m. koncentratu czynnika krzepnięcia, zwana ceną Oferty 

Wykonawczej, wyrażona w PLN - maks. 90 pkt,  

• Termin ważności przedmiotu zamówienia - maks. 5 pkt (minimalny termin ważności wskazany w 

Zaproszeniu do składania ofert wykonawczych - 0 pkt, każdy miesiąc do 5 m-cy powyżej 

minimalnego terminu ważności wskazanego w Zaproszeniu do składania ofert wykonawczych - 1 

pkt), 

• Dostępność dawek przedmiotu zamówienia powyżej 1200 j.m. w wielkości co najmniej 2% całego 

zamówienia - 5 pkt. 

14. Ocenę końcową Oferty Wykonawczej będzie stanowiła suma punktów uzyskanych za poszczególne 

kryteria wymienione w pkt 13.2 albo w pkt 13.3. 

15. W przypadku zastosowania kryterium oceny ofert „cena 100 pkt”, o którym mowa w pkt 13.1., 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Ofercie Wykonawczej różnych rodzajów koncentratów 

czynników krzepnięcia (produktów leczniczych posiadających rejestrację/dopuszczenie do obrotu), 

wskazanych w rozdz. III ust. 2 Oferty Ramowej, pod warunkiem podania dla oferowanych 

koncentratów czynników krzepnięcia jednej ceny. 

16. Zamawiający udzieli zamówienia, którego przedmiot objęty jest niniejszą Umową Ramową temu 

Wykonawcy, którego Oferta Wykonawcza będzie najkorzystniejsza (najniższa cena - pkt 13.1.), 

lub zawiera najkorzystniejszych bilans kryteriów oceny ofert wykonawczych (pkt 13.2. albo pkt 

13.3.), spośród wszystkich złożonych i nie podlegających odrzuceniu ofert wykonawczych. 

17. Cena oferowana przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego (w 

Ofercie Wykonawczej) nie może być mniej korzystna od ceny Oferty Ramowej, określonej w §1 

ust. 4.  

18. Oferta Wykonawcza jest mniej korzystna od Oferty Ramowej, jeżeli cena podana w Ofercie 

Wykonawczej jest wyższa od ceny Oferty Ramowej. 

19. Oferta Wykonawcza mniej korzystna od Oferty Ramowej zostanie odrzucona. 
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20. Oferta Wykonawcza, pod rygorem jej odrzucenia może być złożona jedynie na przedmiot 

zamówienia określony w Ofercie Ramowej, tj.: 

- .................................................. 

21. Zamówienie publiczne udzielane będzie na podstawie Umowy Wykonawczej. Udzielenie 

zamówienia publicznego odbywać się będzie poza ramami określonych trybów przewidzianych 

ustawą Pzp., jedynie z zachowaniem zasad enumeratywnie wymienionych w art. 101a ustawy Pzp. 

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w przypadku uznania tego za konieczne, zażądać od 

Wykonawców na etapie udzielania zamówienia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych jego 

zdaniem do przeprowadzenia postępowania w celu potwierdzenia, że nadal posiadają oni 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a także nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z innych przyczyn. 

23. Z tytułu braku zamówień publicznych (wykonawczych) w ramach przedmiotowej Umowy 

Ramowej Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

24. W terminie 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawczej 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do złożenia zażalenia do Kierownika Zamawiającego. 

Decyzja Kierownika Zamawiającego w tym względzie będzie ostateczna. 

25. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp. oraz 

decyzji Ministra Zdrowia. 

 

§ 3. 

UMOWA WYKONAWCZA 

1. Przedmiotem umów wykonawczych będzie sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz 

Kupuj ących czynnika krzepnięcia w ilości każdorazowo określonej w Zaproszeniu do złożenia 

oferty wykonawczej.  

2. W Umowie Wykonawczej Strony określą w szczególności: warunki oznakowania opakowań, 

producenta czynnika krzepnięcia, terminy dostaw, terminy ważności czynnika krzepnięcia, terminy 

gwarancji, warunki rękojmi za wady, warunki płatności, kary umowne i odszkodowania, a także 

ostateczny termin rozliczeń pomiędzy Stronami.  

3. Termin płatności do 30 od daty doręczenia Kupuj ącemu przez Wykonawcę oryginałów 

Protokołów Dostawy i Odbioru produktu leczniczego, oraz faktury. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wniesienia wadium na etapie składania ofert 

wykonawczych oraz Kupuj ący zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie zawierania 

umów wykonawczych. Forma wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
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Umowy Wykonawczej zostanie określona w Zaproszeniu do składania ofert wykonawczych. 

5. Kupuj ący zastrzega sobie prawo zatrzymania do 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

„gwarancji jakości” (rozszerzona rękojmia za wady produktu leczniczego). 

6. Jeżeli zabezpieczenie roszczeń z tytułu „gwarancji jakości”, o którym mowa powyżej, zostanie 

wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a okres ważności dostarczonego 

produktu leczniczego będzie dłuższy niż minimalny okres ważności przewidziany w Umowie 

Wykonawczej, okres ważności gwarancji będzie równy faktycznemu okresowi ważności 

dostarczonego produktu leczniczego. W wypadku, gdy Wykonawca na etapie podpisywania 

Umowy Wykonawczej nie będzie w stanie wykazać faktycznego okresu ważności produktu 

leczniczego, okres ważności gwarancji powinien odpowiadać okresowi ważności produktu 

wynikającemu z charakterystyki produktu leczniczego. 

7. Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy Wykonawczej w stosunku do 

treści Oferty Wykonawczej, jak również warunki takich zmian, Zamawiający określi w warunkach 

Umowy Wykonawczej. 

 

§ 4. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania z Wykonawcą Umowy Ramowej w przypadku, 

gdy nienależycie wykona jedno zamówienie, którego przedmiot objęty jest niniejszą Umową 

Ramową (np. spóźnienie w wykonaniu zamówienia, wadliwe wykonanie zamówienia, 

niewykonanie zamówienia) na podstawie Umowy Wykonawczej. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową Ramową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku 

albo na podstawie niniejszej Umowy Ramowej, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Integralną część Umowy Ramowej stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(załącznik nr 1) oraz Oferta Ramowa (załącznik nr 2). 

5. Umowę Ramową sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                             WYKONAWCA: 

 

 

......................................................    ...................................................... 


