
OGÓLNE WARUNKI UMOWY  

 

UMOWA NR...... 

 

 

Zawarta w dniu …………… 2017 roku w............................... pomiędzy: 

 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku z siedzibą w  

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23; nr NIP 113-18-28-970, Regon: 000293829 

reprezentowanym przez: 

…………………………… – Dyrektora  

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” 

 

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, NIP 000-00-00-000, REGON....................,  

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym w dalszej części umowy ,,Sprzedającym” 

 

 

 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZP-51/17 z dnia ….. w 

…………………………………………… na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (zwana dalej ustawą) (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie ,,przetargu nieograniczonego” zwana dalej „ustawą P.z.p.”  

 

 

 

zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Sprzedającego na rzecz Kupującego 

produktu krwiopochodnego: immunoglobuliny anty-D...................... o nazwie 

handlowej........................., zwanej w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy” lub 

„immunoglobuliną”, w ilości:.................................ampułek (..............µg)  

2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem firmy „......................................” 

Kupujący powyższą okoliczność przyjmuje i akceptuje. 

3. Strony ustalają skład 1 opakowania na: ........................................................ 

4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć ulotkę w języku polskim spełniającą wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących 

oznakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz. U. z 2015r., poz. 1109 ze zm.). 

 

§ 2 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Strony uzgadniają łączną wartość przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 na kwotę brutto:  

............................ PLN (słownie:....................................................................................) 

Jako podstawę obliczenia ceny określonej w ust.1 przyjęto cenę jednostkową brutto w wysokości: 

........................... PLN za 1 ampułkę (słownie:..........................................................) 

2. Łączna wartość umowy, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i obciążenia powstające 

w wyniku realizacji umowy, a w szczególności: 

3.1. wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego do bezpośredniego odbiorcy, 

3.2. ubezpieczenie towaru za granica i w kraju, do czasu przekazania go do 

 bezpośredniego odbiorcy, 

3.3. pakowanie i znakowanie wymagane od przewozu, 

3.4. załadunek i rozładunek u bezpośredniego odbiorcy, 

3.5. cło i odprawy celne (o ile wystąpią), 

3.6. koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpią), 

3.7. podatek (VAT), 

3. Waluta ceny ofertowej – PLN 

 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność będzie dokonana po dostarczeniu przez Sprzedającego - Kupującemu oryginału Protokołu 

Zdawczo – Odbiorczego (wzór Protokołu stanowi załącznik nr 1 do umowy) potwierdzającego 
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dostawę immunoglobuliny oraz faktury VAT, w terminie do … dni, na rachunek bankowy wskazany 

przez Sprzedającego na fakturze. 

2. Faktura winna być przekazana Kupującemu razem z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym. 

3. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Kupującego dokumentu „dyspozycji 

zapłaty”. 

4. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Kupującego pokrywa Kupujący, koszty obsługi 

bankowej powstałe poza bankiem Kupującego, pokrywa Sprzedający. 

5. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Kupującego, bez jego 

uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.  

6. Płatność będzie realizowana w PLN. 

 

§ 4 

DOSTAWA 

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Kupującego według 

następującego harmonogramu: Dostawa: ........................ampułek (............µg) do  

2. Bezpośrednim odbiorcą przedmiotu umowy jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Białymstoku.  

3. Za datę realizacji dostawy rozumie się datę podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego przez obie 

strony umowy. 

4. Sprzedający jest zobowiązany uzgodnić z bezpośrednim odbiorcą szczegółowy termin dostawy. 

5. Sprzedający wraz z przedmiotem umowy dostarczy Kupującemu: 

5.1. Kopię aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP lub kopię pozwolenia 

wydanego przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską (art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.); 

5.2. Ulotkę w języku polskim spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania produktu leczniczego 

oraz treści ulotek (Dz. U. z 2015r., poz. 1109 ze zm.), 

5.3. Dokument potwierdzający zwolnienie serii dostarczony wraz z każdą dostawą przedmiotu 

umowy. 

§ 5 

GWARANCJA 

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest 

dobrej, jakości, a w razie stwierdzenia wady, zostanie on bezpłatnie wymieniony przez 

Sprzedającego na wolny od wad, w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia Sprzedającego 

przez Kupującego. 
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2. Kupujący zastrzega, że dostarczony przez Sprzedającego przedmiot umowy musi mieć określoną 

datę końca okresu ważności. Okres ważności przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 

................ licząc od daty dostawy. 

3. Okres gwarancji jest równy okresowi ważności immunoglobuliny, o którym mowa w ustępie 

poprzedzającym. 

4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady, jeżeli 

przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość, użyteczność lub został wydany w stanie 

niepełnym. 

5. Od daty potwierdzenia przyjęcia immunoglobuliny przez Kupującego, Sprzedający nie ponosi 

odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego postępowania bezpośredniego 

odbiorcy, tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta zawartą w dostarczonej ulotce 

informacyjnej. 

6. W razie odrzucenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący może wystąpić z wnioskiem o 

przeprowadzenie ekspertyzy. 

7. Jeżeli reklamacja Kupującego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Sprzedający. 

8. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych. W przypadku 

wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich związanych z 

przedmiotem umowy odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie 

Sprzedający. 

 

§ 6 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Sprzedający najpóźniej w dniu podpisania 

Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% wartości całkowitej 

umowy, określonej w § 2 ust.1. na rachunek bankowy Kupującego prowadzony w banku: 

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

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. 

zm.) tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych w trybie art. 6 b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2014, poz.1804 ze zm.). 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Kupujący przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. 
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Kupujący zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedającego. 

4. Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania go przez Kupującego za należycie wykonane. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia dostawy immunoglobuliny do Kupującego ponad 

terminy określone w § 4 ust.1, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% 

od wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia (wartość umowy określona jest 

w § 2 ust.1). 

2. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody 

Kupującego, bądź odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% łącznej ceny 

umowy, o której mowa w § 2 ust.1. 

Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust. 1. 

3. Kupujący ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za 

fakturę Sprzedającego, na podstawie noty wystawionej przez Kupującego. 

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1 przewyższa wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, Kupujący ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku zwłoki Sprzedającego w dostarczeniu immunoglobuliny ponad termin określony w 

§ 4 ust.1, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu takiej samej ilości immunoglobuliny u 

innego dostawcy (zakup interwencyjny). 

5.1. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu 

interwencyjnego, a ceną, za jaką przedmiot zamówienia zostałby dostarczony przez 

Sprzedającego. 

6. W przypadku nie uregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonym w §3 ust.1, 

Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek, w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 

7. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z tytułu 

niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. 
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§ 8 

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 

1. Zmian i uzupełnień umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym 

zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Kupujący zastrzega sobie możliwość 

zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w 

niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p.: 

1.1. zmiana nazwy własnej immunoglobuliny anty-D – zmiana ta może być związana z ulepszeniem 

składu jakościowego produktu leczniczego lub podyktowana zmianą procesu technologicznego 

produkcji produktu leczniczego, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała 

pogorszenia jakościowego produktu leczniczego, a produkt będzie spełniał wszelkie 

wymagania lecznicze, wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

1.2. zmiana warunków i terminów poszczególnych dostaw immunoglobuliny anty-D (liczba, 

miejsce dostawy, opakowanie zewnętrzne) – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych 

okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności transportowych, 

trudności produkcyjnych, celnych, opóźnień związanych ze zwalnianiem serii, jak również 

trudności w dystrybucji i magazynowaniu preparatu; 

1.3. zmiany terminu i warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków 

budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym 

dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności 

od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem 

ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia; 

1.4. zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z 

przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej; 

1.5. zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub 

SIWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy 

P.z.p. w przypadku: 

2.1. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy 

oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca nie 

możliwością realizacji przedmiotu umowy; 

2.2. powstanie nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, 

których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 

3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za 

zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 
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§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z tytułu niniejszej 

Umowy, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. 

2. W przypadku, gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwią chwilowe wykonanie zobowiązań 

umownych, którejkolwiek ze Stron Umowy, ustalone terminy zobowiązań umownych będą 

przesunięte o czas trwania okoliczności "siły wyższej" oraz odpowiednio, o czas trwania jej skutków, z 

uwzględnieniem następujących postanowień:  

2.1. Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, 

niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron Umowy. 

2.2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych w związku z okolicznościami "siły wyższej" druga Strona musi być poinformowana 

w formie pisemnej w terminie 14 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.  

2.3. Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych 

zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, druga Strona Umowy jest upoważniona 

do odstąpienia od Umowy. 

2.3.1. W przypadku odstąpienia od Umowy w okolicznościach „siły wyższej” stopień jej 

wykonania i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione i potwierdzone przez obie Strony 

Umowy na piśmie. 

2.3.2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, 

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu 

wykonanej części umowy. 

3. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Załącznik nr 1, określający wzór Protokołu Zdawczo-

Odbiorczego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. 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 

Kupującego. 

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla Kupującego i 

Sprzedającego. 

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:



ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW  UMOWY  

NR........... 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

 

 

Kupujący: 

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

niniejszym potwierdza przyjęcie od Sprzedającego w dniu................................. dostawy 

immunoglobuliny anty-D o nazwie handlowej „....................................................................”  

w ilości..................................................................... 

 

Kupujący oświadcza, że wraz z dostawą otrzymał: 

- kopię aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP lub kopię pozwolenia 

wydanego przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską (art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. z 2016, poz. 2142);  

- ulotkę w języku polskim spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek 

(Dz. U. z 2015r., poz. 1109 ze zm.); 

- dokument potwierdzający zwolnienie serii dostarczony wraz z każdą dostawą przedmiotu umowy. 

 

Uwagi:  

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

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

 

 

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: 

 

.................................................. .................................................. 
podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa 


