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OGÓLNE WARUNKI UMOWY  
 

Zawarta w dniu                              w Warszawie, pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa  
z dnia 7 listopada 2018 roku nr BGP.013.414.2018.MK, Małgorzata Lorek – Dyrektor 
Narodowego Centrum Krwi, z siedzibą przy ul. Miodowej 1, 00-080 Warszawa, zwanym  
w treści umowy „Zamawiający”, 
a 
                                 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą;  
 
………………………………. 
 
z siedzibą w …………………, ul. ……………………., posiadającym NIP nr ……………, 
REGON nr …………….., wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 

reprezentowanym przez: 
……………………………………….. 
zwanego w treści umowy „Wykonawca”,  
 
Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie ,,przetargu nieograniczonego nr ZZP-……./19 z dnia ………… r. na podstawie ustawy  
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, t.j.), zwana dalej 
,,ustawą P.z.p”, 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć Zamawiającemu: 

1) 12 000 (dwanaście tysięcy) sztuk wkładek kolorowych do legitymacji ,,Honorowy Dawca Krwi 
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (,,wkładka’’), 

2) 12 000 (dwanaście tysięcy) sztuk okładek do legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu” („legitymacja”), 

według parametrów technicznych i jakościowych określonych w załączniku do umowy, zgodnych 
z opisem zawartym w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 
legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” na podstawie 
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371). 

§ 2 
WARTOŚĆ UMOWY 

 
1. Łączna wartość brutto przedmiotu umowy (tj. z uwzględnieniem podatku od towarów  

i usług – VAT – do którego uiszczenia zobowiązany jest Wykonawca) wynosi ………. 
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(……………………… 00/100) złotych i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy oraz 
jego zysk. 

2. Wartość brutto przedmiotu umowy określona w ust. 1 została ustalona na podstawie cen 
jednostkowych, wskazanych w załączniku do umowy. Cena jednostkowa nie podlega 
zmianie przez cały czas trwania umowy. 
 

§ 3 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, będzie dokonywana 

sukcesywnie po każdej dostawie, o której mowa w § 4 ust. 3 Zamawiającemu przedmiot 
umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i protokołu zdawczo – 
odbiorczego. Faktura winna być wystawiona na Narodowe Centrum Krwi z siedzibą przy 
ul. Miodowej 1, 00-080 Warszawa, po każdej dostawie, o której mowa w § 4 ust. 3. 

2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr  …………………………………... 

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 
nieujawnionego w wykazie podatków VAT, Zamawiający jest uprawniony do dokonania 
zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatków VAT a w razie 
braku takiego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania  
się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku 
bankowego ujawnionego w wykazie VAT.                                                    

4.  Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Zamawiającego polecenia 
przelewu. 

5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, 
koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  

6. Obsługę finansową i merytoryczną umowy zapewnia Narodowe Centrum Krwi z siedzibą 
przy ul. Miodowej 1, 00-080 Warszawa. 
 

§ 4 
DOSTARCZENIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, do pisemnej akceptacji, przed podpisaniem 
umowy, próbny egzemplarz legitymacji (wraz z kolorową wkładką). 

2. W wypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedstawionego wzoru, 
Wykonawca przedstawi poprawiony wzór, uwzględniający sugestie Zamawiającego,  
w terminie dalszych 2 dni, od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 
Postanowienia te stosuje się w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych 
zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko przedmiot umowy 
tj. 12 000 sztuk wkładek kolorowych do legitymacji i 12 000 sztuk legitymacji 
odpowiednio opakowanych i oznaczonych, do siedziby Zamawiającego w terminie nie 
później niż:  
I dostawa - do 20 dni od dnia podpisania umowy – 2 000 sztuk, 
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II dostawa – do dnia 20 maja 2020 roku – 2 000 sztuk, 
III dostawa – do dnia 24 czerwca 2020 roku – 2 000 sztuk, 
IV dostawa – do dnia 23 września 2020 roku – 2 000 sztuk, 
V dostawa – do dnia 21 października 2020 roku – 2 000 sztuk, 
VI dostawa – do dnia 24 listopada 2020 roku – 2 000 sztuk. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, 
stwierdzającego jego zgodność z umową, w szczególności z parametrami technicznymi  
i jakościowymi określonymi w załączniku do umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot umowy jest z nią niezgodny, Wykonawca 
dostosuje przedmiot umowy do jej wymagań w terminie 7 dni. 

6. Za dzień dostarczenia przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego przez obie strony. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy  
przedmiotu umowy. 

8. Dostawa powinna mieć miejsce w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8:15 do 16:15, 
przy czym dostawa powinna nastąpić na tyle wcześnie, aby przed zakończeniem dnia 
pracy Zamawiającego możliwe było zakończenie czynności związanych z odbiorem 
przedmiotu umowy. 

§ 5 
GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady przedmiotu dostawy z wyłączeniem 
mechanicznych uszkodzeń spowodowanych przez Zamawiającego, uszkodzeń i wad 
powstałych na skutek używania i przechowywania przedmiotu dostawy niezgodnie  
z przeznaczeniem, napraw podjętych przez Zamawiającego we własnym zakresie. 

2. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny  
od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

3. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu 
umowy w ramach reklamacji pokrywa Wykonawca. 

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. 
 

§ 6 
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

 
1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy bez winy Zamawiającego, 

bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości 
umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.   
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2. Strony ustalają, że w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca  
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% od wartości niedostarczonej 
części zamówienia. 

3. W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania wynikającego z § 4 ust. 3 i 5 oraz § 5 ust. 2, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% liczonej od łącznej 
wartości umowy za każdy dzień zwłoki.  

4. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kar, o których mowa  
w ust. 1 i 2, jeżeli powstała szkoda przewyższa wysokość kary umownej.  

5. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących  
mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej 
na piśmie ani ustanawiać na nich zastawu bez jego zgody. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia należności, naliczonych z tytułu kar 
umownych, z płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę, na podstawie noty 
wystawionej przez Zamawiającego. 
 

§ 7 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
1. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) istotnej zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy,  
2) dostarczania przedmiotu umowy niezgodnego ze złożoną ofertą,  
3) dostarczenia przedmiotu umowy z powtarzającymi się wadami wymagającymi jego 

wymiany. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, o którym mowa: 

1) w ust. 1 pkt 1-2 w terminie 7 dni po bezskutecznym upływie, wyznaczonego przez 
Zamawiającego, dodatkowego terminu na wykonanie umowy. 

2) w ust. 1 pkt 3 w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia w drugiej dostawie, po raz 
kolejny wady w przedmiocie umowy, wymagających jego wymiany.  

3. Odstąpienie Zamawiającego na podstawie powyższych okoliczności poczytywane będzie 
jako wywołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. W każdym wypadku odstąpienia, odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc. 
5. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu treść przepisu art. 145 ustawy P.z.p., 

określającego uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§ 8 

CZASOWA NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA  
 

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają którejkolwiek ze stron 
czasowe wykonanie umowy, ustalone terminy zobowiązań umownych będą zmienione 
odpowiednio do czasu trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio do czasu 
trwania jej skutków. 
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2. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie może wywiązać się ze swych zobowiązań 
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej”, zobowiązana jest w terminie 14 
dni od daty zaistnienia tych okoliczności zawiadomić drugą stronę na piśmie o tych 
okolicznościach. 

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. 

4. Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy, w sytuacji, o której mowa w ust. 3, stopień  
jej wykonania i końcowe rozliczenie zostanie uzgodnione przez strony. 

 
§ 9 

ZMIANA OKOLICZNOŚCI   
 
W razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu 
wykonanej części umowy. 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie spory między stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej 

umowy  
i nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej  
ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………………. 

• Legitymacja ,,Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zgodnie z § 3 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24.08.2017 roku na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy  
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371). Każda 
sztuka Wyrobu musi dokładnie odwzorowywać wizerunek oraz nie może mieć: 
zarysowań, wgnieceń, nieciągłości powłoki, 

• Wygląd, rozmiar oraz jakość wyrobu powinna odpowiadać wyglądowi i jakości wykonania 
wzorów posiadanych przez Zamawiającego.  

• Legitymacja powinna odzwierciedlać wzór wyrobu szczególnie w zakresie koloru okładki, 
nadruku, kształtu czcionki i napisu.  

• Wyroby na czas transportu muszą być starannie zapakowane. 
 

OKŁADKA 
 

• wymiary okładki ,,HDK-ZdZN” format: 11,2 cm wysokość x 7,9 cm szerokości po 
zamknięciu, 11,20 cm wysokości x 15,90 cm szerokości (+/- 1mm) po rozłożeniu,  

• okładka wykonana z sztywnej, gładkiej tektury 450 g/m² (1,2 mm grubości), bigowana na 
pół, 

• okładka z zewnątrz z materiału skóropodobnego introligatorskiego w kolorze 
ciemnogranatowym jednej tonacji, 

• wykończenie okładki wewnątrz wklejką białą jednoczęściową z białym cienkim 
sznureczkiem  
w grzbiecie utrzymującym wkładkę, 

• na froncie srebrzenie godła państwowego 35 mm wysokości w oddaleniu 17 mm od 
górnej krawędzi okładki, 

• na froncie srebrzenie napisu w sześciu wierszach zgodnie z rozporządzeniem tj.: 
HONOROWY 

DAWCA 
KRWI 

 

ZASŁUŻONY 
DLA ZDROWIA 

NARODU 

• napis czcionką Book Antykwa, wysokość litery 3,5 – 4,0 mm, wielkość całego napisu 4 cm 
szerokości x 3,5 cm wysokości (+/- 1 mm), 6 mm poniżej (+/- 1 mm) godła 
państwowego. 

 
WKŁADKA DO LEGITYMACJI 

 

• wymiary wkładki do legitymacji ,,HDK-ZdZN” 15 x 10,50 cm po rozłożeniu (+/- 1 mm), 
dostosowana do okładki ze sznurkiem, 

• bigowana (złamana) w połowie aby równo układała się w okładce, 
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• papier śnieżnobiały o gramaturze 250 g/m² (+/- 20%), 

• papier gładzony do druku cyfrowego oraz odręcznego podpisu – kierunek włókna papieru 
wzdłuż załamania (bigu środkowego), 

• druk umożliwiający ponowny nadruk danych merytorycznych na wkładce w drukarce 
biurowej, 

• druk cyfrowy kolorowy – szary, czarny, granatowy i czerwony, 

• nadruk na 4 stronach wkładki, zgodnie z poglądową wizualizacją, 

• pakowane po 500 szt. z opisem zawartości. 
 

Legitymacje (okładki oraz wkładki kolorowe) na czas transportu muszą być starannie 
zapakowane.  

 

Cena za 1 sztukę legitymacji wraz z wkładką wynosi …….. zł brutto. 

Łączna wartość zamówienia wynosi ……….. zł brutto. 

(powyższe ceny obejmują wszelkie koszty w tym: matryce do tłoczenia na okładce, transport 
do klienta)  
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