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Załącznik  Nr 1  do SIWZ   
 

OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY RAMOWEJ  ( OWUR) 

 

UMOWA RAMOWA NR..../2017 

 

W dniu........................w …………. pomiędzy: 

 

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

02-326 Warszawa, reprezentowanym przez …………………………………………………. – 

Dyrektora Zakładu, działającego na podstawie pełnomocnictwa, z dnia 04/01/2017r., udzielonego 

przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,   

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”  

 

a 

 

................................................................S.A./Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną 

przez Sąd Rejonowy dla .................. w ...................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS................., kapitał zakładowy ...........................zł/kapitał 

wpłacony ......................................./ kapitał zakładowy.............................................................zł, NIP 

000-00-00-000, REGON .............................., reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” 

  

 
 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego Nr ZZP - ..../17  z dnia .........2017r. na podstawie Ustawy z dnia 
29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity:  Dz. U.  z 2015r., poz. 2164 z poźn. 

Zm. ), zwana dalej „ustawą P.z.p.”, 

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 immunoglobuliny anty-D w dawce ......µg (......... 

J.M .), zwanej w dalszej części Umowy „immunoglobuliną”, przy czym Zamawiający 

przewiduje, że w 2017 roku zakupi ok. ........ dawek, a realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w 

.............. odrębnych dostawach, na podstawie odrębnych umów wykonawczych.  

2. W okresie trwania umowy ramowej Zamawiający może udzielać zamówień publicznych, 

których przedmiot objęty jest umową ramową.  

3. 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 5 dni od otrzymania Zaproszenia do złożenia oferty wykonawczej. 

4. 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 i ogólne warunki umowy wykonawczej 

będą częściami integralnymi Zaproszenia do składania ofert wykonawczych.  

5. Zamawiający może dokonać modyfikacji warunków zamówienia określonych w niniejszej 

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

kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej umowie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia wykonawczego więcej niż 

jednemu Wykonawcy w przypadku umieszczenia więcej niż jednej pozycji w Zaproszeniu do 

składania ofert wykonawczych. 

7. Zakres poszczególnych zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, będzie 

ustalany w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie poszczególnych zamówień 

wykonawczych.  

8. Umowa ramowa obowiązuje do 15 grudnia 2017r.   

9. Cena oferty ramowej wynosi ............,- PLN (słownie:.................................złotych + ...../100) 

 

§ 2. 

SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WYKONAWCZ EGO) 

1. Zamawiający zaprosi Wykonawców, z którymi podpisał umowy ramowe, do składania ofert 

wykonawczych. 
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2. Termin składania ofert wykonawczych nie może być krótszy niż 5 dni od daty wysłania 

zaproszenia do złożenia oferty wykonawczej.  

3. Szczegółowe zasady składania ofert wykonawczych i wyboru najkorzystniejszej oferty 

wykonawczej zostały określone w § 2, rozdział II SIWZ. 

4. Udzielenie zamówienia publicznego następuje poprzez podpisanie umowy wykonawczej z 

wybranym Wykonawcą. 

4.1. Umowy wykonawcze podpisuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Białymstoku. 

5. Ilość immunoglobuliny, jej ważność, termin i miejsce dostawy, opis sposoby przygotowania 

oferty wykonawczej, termin i miejsce złożenia oferty wykonawczej itp. – zostaną określone w 

zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej. 

6. Umowa wykonawcza na przedmiot objęty niniejszą umową ramową, zostanie podpisana z tym 

Wykonawcą, którego oferta wykonawcza będzie najkorzystniejsza spośród wszystkich 

złożonych i nie podlegających odrzuceniu.  

7. Kryterium oceny ofert wykonawczych będzie cena jednostkowa brutto za 1 dawkę.  

8. 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. 9 niniejszej umowy.  

9. Oferta wykonawcza jest mniej korzystna od oferty ramowej, jeżeli cena  podana w ofercie 

wykonawczej jest wyższa od ceny oferty ramowej. 

10. Oferta wykonawcza mniej korzystna od oferty ramowej zostanie odrzucona. 

11. Oferta wykonawcza, pod rygorem jej odrzucenia może być złożona jedynie na przedmiot 

zamówienia określony w ofercie ramowej tj: 

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

12. Zamówienie publiczne udzielane będzie na podstawie umowy wykonawczej. Udzielenie 

zamówienia publicznego odbywać się będzie poza ramami określonych trybów przewidzianych 

ustawą P.z.p., jedynie z zachowaniem zasad enumeratywnie wymienionych w art. 101 ustawy 

P.z.p.  

13. Z tytułu braku zamówień publicznych (wykonawczych) w ramach przedmiotowej umowy 

ramowej Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

14. W terminie 5 dni od ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawczej Wykonawcy 

będzie przysługiwało prawo do złożenia zażalenia do Kierownika Zamawiającego. Decyzja 

Kierownika Zamawiającego w tym względzie będzie ostateczna. 
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§ 3. 

UMOWA WYKONAWCZA 

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

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, immunoglobuliny w 

ilości każdorazowo określonej w Zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej.  

2. W umowie wykonawczej Strony określą w szczególności: skład jednego opakowania, warunki 

oznakowania opakowań, producenta immunoglobuliny, terminy dostaw (przy czym realizacja 

dostaw może być przewidziana w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy wykonawczej), 

terminy ważności immunoglobuliny, terminy gwarancji, warunki rękojmi za wady prawne, 

warunki płatności, kary umowne i odszkodowania, a także ostateczny termin rozliczeń 

pomiędzy Stronami.  

3. Termin płatności do 30 dni od daty dostawy immunoglobuliny i złożenia faktury. 

 

§ 4. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania z Wykonawcą umowy ramowej w przypadku, 

gdy: 

1.1. nienależycie wykona jedno zamówienie, którego przedmiot objęty jest niniejszą umową 

ramową (np. spóźnienie w wykonaniu, wadliwe wykonanie, niewykonanie) na podstawie 

umowy wykonawczej. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową 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, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta 

Ramowa (Załącznik nr 2). 

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

Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:  

 


