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Umowa sprzedaży osocza  

pobranego od dawców pierwszorazowych 

(Ogólne warunki umowy) 

Zawarta w dniu ………………………….. 

  

pomiędzy: 

 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w …………………... z 

siedzibą przy ul…………………………………………………………………………...….  

reprezentowanym przez dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w ...…….………….………  

Panią/Pana ………………………………….  

 

- w dalszej treści określanym jako „Dostawca" 

 

a  

 

………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa Odbiorcy) 

 

………………………………………………………………….. 

(adres Odbiorcy) 

 

…………………………………………………………………… 

(numer NIP UE Odbiorcy, numer wpisu do rejestru przedsiębiorców) 

 

- w dalszej treści określanym jako „Odbiorca". 

 

 

Podmioty podpisujące niniejszą umowę są również w dalszej treści określane jako „Strony” lub 

„Strony umowy”. 
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§1 Przedmiot umowy 
 

1. Niniejszą umową Dostawca zobowiązuje się do wydania Odbiorcy osocza określonego 

w § 2 oraz do przeniesienia na Odbiorcę prawa własności tego osocza. Dostawca winien 

dostarczyć Odbiorcy osocze objęte umową wolne od wad fizycznych i prawnych. 

Odbiorca jest zobowiązany do uiszczenia Dostawcy uzgodnionej opłaty i do odbioru 

osocza objętego umową. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ……………  (EURO/USD/PL) 

słownie:………………………………………………………………………………      

(EURO/USD/PL) 

3. Końcowa wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie faktycznej ilości 

osocza wydanego Odbiorcy, zgodnie z cenami jednostkowymi wymienionymi 

w Załączniku nr I - Specyfikacja dostaw. 

 

§ 2 Produkt objęty umową i obowiązki wynikające z umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje w odniesieniu do dostawy nadwyżek osocza ludzkiego, 

o którym mowa w Załączniku nr II do umowy. 

2. Uzgodnienia dotyczące jakości zawiera Załącznik nr II do niniejszej umowy. 

3. Dostawca zobowiązuje się do wydania osocza objętego umową w ilości określonej 

w Załączniku I do umowy - Specyfikacja dostaw. 

4. Dostawca zapewnia, że wykonanie niniejszej umowy przebiegać będzie w zgodności 

z przepisami prawa polskiego i UE oraz ustaleniami stron, wytycznymi, normami 

zawodowymi i ustaleniami jakościowymi. 

5. Dostawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia audytu przez Odbiorcę przed 

odbiorem osocza. 

 
§ 3 Przebieg odbioru 
 

1. Miejsce oraz termin realizacji dostaw jest określony w Załączniku nr I do umowy.  

2. Wywóz osocza będącego przedmiotem dostawy objętej niniejszą umową zostanie 

dokonany z terytorium Polski do …………………………………. (nazwa państwa). 

3. (Pakiet nr 1  i 2) Odbiór osocza objętego umową odbywa się w formie pojedynczego 

odbioru zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr I do umowy. Zamówienie 

odbioru, następuje pisemnie za pomocą poczty elektronicznej, najpóźniej 14 dni przed 

planowanym odbiorem, chyba że Strony ustalą inaczej.     
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3. (Pakiet nr 3) Odbiór osocza objętego umową odbywa się w ………. transzach zgodnie z 

warunkami określonymi w Załączniku nr I do umowy. Zamówienia poszczególnych 

transz odbiorów przez Odbiorcę, następują pisemnie za pomocą poczty elektronicznej, 

najpóźniej 14 dni przed planowanym odbiorem, chyba że Strony ustalą inaczej.     

4. Jeśli zajdzie ryzyko przekroczenia terminu odbioru określonego w Załączniku nr I do 

umowy, strony umowy są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania się o tym 

fakcie, najpóźniej  w terminie 3 (trzech) dni od dnia uzyskania informacji o możliwym 

niedotrzymaniu terminu, pisemnie za pomocą poczty elektronicznej. 

5. Odbiór i przejście ryzyka na Odbiorcę następuje w momencie wydania osocza przez 

Dostawcę z miejsca wskazanego w umowie wg reguły „EXW” Incoterms 2010. Odbiór 

potwierdza przewoźnik na dokumencie wywozu. 

6. Dostawca zobowiązany jest zachowując należytą staranność do zapakowania na swój 

koszt osocza objętego umową w sposób określony w Załączniku nr II do umowy, chyba 

że strony ustalą inaczej. W przypadku gdy Strony umowy uzgodnią, że osocze do wysyłki 

będzie przygotowane przez Dostawcę na paletach (palety plastikowe), Odbiorca dostarczy 

palety Dostawcy lub pokryje koszty ich zakupu. 

7. Przed dokonaniem wywozu osocza z terytorium Polski, Odbiorca zobowiązuje się do 

przekazania Dostawcy informacji dotyczących odprawy celnej (kto i gdzie dokona 

odprawy celnej). 

8. Po dokonaniu wywozu osocza z terytorium Polski na terytorium Wspólnoty, Odbiorca 

zobowiązuje się do przekazania niezwłocznie Dostawcy dokumentów potwierdzających, 

że osocze objęte daną transzą zostało wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub 

przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy tj.: 

a) pisemne oświadczenie Odbiorcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr III do 

umowy sprzedaży osocza, oraz 

b) podpisany przez Odbiorcę list przewozowy CMR, oraz 

c) jeden z poniższych dokumentów (zgodnie w wyborem Odbiorcy) wydany przez 

podmiot niezależny od Odbiorcy i Dostawcy: 

- polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do wysyłki lub transportu osocza z RCKiK 

w …………. do miejsca przeznaczenia (polisa musi obejmować ilość oraz datę 

dostawy osocza), 

- dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, np. notariusza, 

potwierdzające przybycie osocza do państwa członkowskiego przeznaczenia z 

RCKiK w …………. do miejsca przeznaczenia, 
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- poświadczenie odbioru osocza z RCKiK w …………. wystawione przez 

prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające 

składowanie towaru w tym państwie członkowskim. 

8a. Po dokonaniu wywozu osocza z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, Odbiorca 

zobowiązuje się do przekazania niezwłocznie Dostawcy dokumentów potwierdzających, 

że osocze objęte daną transzą zostało wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub 

przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy tj.:  

a) komunikat elektroniczny IE – 599 lub  

b) dokument SAD lub 

c) decyzję naczelnika urzędu celnego potwierdzająca wywóz osocza, 

- wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 lit. a ust. muszą zostać przekazane Dostawcy do 

10 (dziesiątego) dnia miesiąca  po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa (wydanie 

osocza z RCKiK). 

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 lit. b i c /8a muszą zostać przekazane Dostawcy do 

20 (dwudziestego) dnia miesiąca  po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa (wydanie 

osocza z RCKiK). 

11.  Wszelkie koszty związane z procedurą wywozu, przygotowaniem dokumentacji prawnej, 

celnej i odprawy celnej  pokrywa Odbiorca. 

12. Organizacją i koordynacją wszelkich czynności związanych z wywozem zajmuje się 

Odbiorca. Odbiorca odpowiedzialny jest również za zapewnienie właściwych warunków 

transportu i przechowywania osocza od chwili jego wydania z RCKiK. 

 

§ 4 Podwykonawcy  

1. Dostawca jest uprawniony do zaangażowania podwykonawców tylko za uprzednią 

pisemną zgodą Odbiorcy i na własny koszt. Dopuszcza się zgodę Odbiorcy drogą 

elektroniczną (adres e-mail Odbiorcy do kontaktu ……………………………). 

Zaangażowanie podwykonawcy nie zwalnia Dostawcy z wynikających z umowy 

zobowiązań.  

2. Przez podwykonawcę Strony rozumieją podmiot, któremu Dostawca powierzył 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z któremu pomocą 

zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wykonuje.  

3. Podwykonawcą w rozumieniu niniejszej umowy nie jest inna niż Dostawca jednostka 

publicznej służby krwi.  
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4. Za działania i zaniechania podwykonawców Dostawca jest odpowiedzialny jak za własne 

działania i zaniechania. 

 

§ 5 Kontrola osocza objętego umową. 

1. Odbiorca jest zobowiązany do skontrolowania rodzaju i ilości, oraz właściwości 

dostarczonego osocza niezwłocznie po dostarczeniu osocza (wraz z dokumentacją) 

objętego umową do miejsca, w którym wykonanie takiej kontroli jest możliwe. 

2. O wykrytych wadach, w szczególności polegających na niezgodności  

z ustaleniami dotyczącymi jakości (Załącznik nr II do Umowy) oraz ilości zgodnie  

z Załącznikiem nr I do niniejszej umowy, należy poinformować niezwłocznie Dostawcę 

w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

odbioru dostawy przez Odbiorcę. Jeśli jakaś wada, której nie da się stwierdzić przy 

odbiorze dostawy, zostanie ujawniona później, Odbiorca jest zobowiązany do zgłoszenia 

Dostawcy tej wady niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni po uzyskaniu wiedzy o jej 

występowaniu. Do zachowania uprawnień Odbiorcy wystarczające jest wysłanie 

zgłoszenia listem poleconym. 

3. Utrata uprawnień z tytułu odpowiedzialności Dostawcy za wady fizyczne produktu 

objętego umową nie następuje mimo niezachowania przez Odbiorcę terminów 

wskazanych w § 5 ust. 2, jeżeli Dostawca wadę celowo zataił albo zapewnił Odbiorcę, że 

wady nie istnieją. 

4. Do roszczeń z tytułu rękojmi za wady nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie 

zastosowanie znajdują przepisy art. 556- 576 polskiego kodeksu cywilnego. 

 
§ 6 Sposób i terminy płatności 
 

1. Przed każdorazowym odbiorem osocza Odbiorca jest zobowiązany zapłacić Dostawcy 

zaliczkę w wysokości 50 % wartości brutto planowanej w danej transzy dostawy na 

poczet ceny sprzedaży na rachunek sprzedającego (numer konta i adres banku)   

nr………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

IBAN PL …………………………………..………, KOD SWIFT: ………………… 

Zaliczka płatna będzie w terminie minimum 5 dni przed ustalonym terminem odbioru. 

Wydanie produktu nastąpi pod warunkiem uregulowania zaliczki. Brak wpływu zaliczki 

przed ustaloną datą odbioru, uprawniał będzie Dostawcę do odmowy wydania osocza. W 

takim przypadku Dostawca wyznaczy Odbiorcy termin do wpłaty zaliczki i odbioru partii 
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osocza, a w razie jego bezskutecznego upływu uprawniony będzie do odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca. 

2. Płatność pozostałej wartości transzy dostawy nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

wystawienia przez Dostawcę faktury na rachunek Dostawcy, o którym mowa w ust. 1. 

3. Faktura zostanie wysłana na adres …..……. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy, 

o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek 

w wysokości ustawowej określonej w prawie polskim. 

6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Odbiorcy pokrywa Odbiorca we własnym 

zakresie. 

 

§ 7 Wymagania jakościowe. Poufność i wyłączności porozumień. 

1. Dostawca jest zobowiązany przygotować osocze do odbioru zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Załącznikach nr I i II do umowy.  

2.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie osocza będącego 

przedmiotem niniejszej umowy od chwili postawienia przedmiotu umowy do dyspozycji 

Odbiorcy w oznaczonym miejscu oraz za zmianę parametrów jakościowych produktu 

(Załącznik nr II umowy) wynikającą z niewłaściwych warunków przechowywania lub 

transportu osocza przez Odbiorcę lub podmiot wskazany przez Odbiorcę.  

 

§ 8 Kary umowne. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Dostawca, Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części umowy.  

2. W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Odbiorca, Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Dostawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części umowy. 

3. W przypadku niedostarczenia w terminie określonym w §3 ust. 9 i 10  dokumentów, o 

których mowa w §3 ust. 8 / 8a, lub w przypadku kiedy przesłane dokumenty będą 

wystawione nieprawidłowo lub nie będą zawierały wymaganych informacji, Odbiorca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości 18,70% 

wartości brutto dostawy danej transzy. 
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4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda 

będzie wyższa niż zastrzeżona kara umowna. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy, wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelka komunikacja w tym korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy 

odbywać się będzie w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku 

obcym przekazywane będą przez Odbiorcę wraz    z tłumaczeniem na język polski. W 

razie wątpliwości wersja polska jest obowiązująca. Odbiorca odpowiada również za 

polskojęzyczną obsługę podczas audytów. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy: 

a) po stronie Odbiorcy jest: 

Imię i nazwisko……… stanowisko…………… numer telefonu…………. mail 

b) po stronie Dostawcy jest: 

Imię i nazwisko……… stanowisko…………… numer telefonu…………. mail…… 

Osoby te są jednocześnie osobami do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących 

realizacji umowy. 

4. Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez konieczności zapłaty 

kary umownej, o której mowa w §8, w sytuacjach: siły wyższej lub wejścia w życie 

regulacji prawnych, które sprawią, że wykonanie niniejszej umowy będzie niemożliwe. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 

umowy jest sąd powszechny właściwy według siedziby Dostawcy. 

7. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron.  

8. Integralną część umowy stanowią: 

Załącznik nr  I  - Specyfikacja dostaw 

Załącznik nr  II  - Wymagania jakościowe dla polskiego ludzkiego osocza 

Załącznik nr  III  - wzór oświadczenia 

 

ODBIORCA         DOSTAWCA 

…………………………..       ………………….. 

 


