
Załącznik nr 2 
WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu …………….. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 
Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Koszykowej 78,  
00-671 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000236509, posiadającym 
NIP: 1132555793, REGON: 140130346, reprezentowanym przez:  
…………………………… - ………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
……………….….. z siedzibą przy ………………….., wpisanym do ………………………………. pod 
numerem …………., posiadającym NIP ……………….., REGON: ………………, reprezentowanym przez: 
…………………………… - ………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 30 000 euro, mając na uwadze art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przedmiotowa 
umowa została zawarta bez zastosowania ustawy PZP.  

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa ……. 
2. Przedmiot dostawy jest szczegółowo określony w arkuszu asortymentowo – cenowym, będącym 

jednocześnie ofertą Wykonawcy z dnia…..................stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 
 

§ 2 
Strony ustalają następujące warunki dostawy: 

1) odbiorcą przedmiotu zamówienia jest Zamawiający, 
2) miejsce dostawy określone zostało w arkuszu asortymentowo – cenowym będącym jednocześnie ofertą 

wykonawcy i stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, 
3) dostawy przedmiotu zamówienia zostaną zrealizowane najpóźniej w terminie 21 dni od dnia podpisania 

umowy zgodnie z arkuszem asortymentowo - cenowym, 
4) po zrealizowaniu dostaw oraz protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu dostawy 

Wykonawca wystawi poprawnie fakturę zbiorczą i dostarczy do siedziby Zamawiającego w Warszawie 
przy ul. Koszykowej 78, nie później niż do dnia 22 listopada 2019 r., 

5) do poprawnie wystawionej faktury zbiorczej Wykonawca dołączy oryginał protokołu instalacyjnego, 
protokołu szkolenia oraz protokołu przekazania urządzenia, 

6) nazwa urządzenia na fakturze oraz na protokołach wymienionych w pkt. 5 musi być zgodna z umową, 
7) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 4, Wykonawcy nie będą przysługiwały 

żadne odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. 
 

§ 3 
1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony  

w § 1 wynagrodzenie  w wysokości ……….. zł (słownie: …………….) netto plus należny podatek VAT co 
stanowi cenę brutto ………zł  (słownie: ………………………). Wynagrodzenie obejmuje koszty: 
a) transportu do miejsca przeznaczenia towaru (wraz z opakowaniem transportowym np. palety), 
b) ubezpieczenia towaru, 
c) opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty wszystkich czynności związanych 

z obrotem towarowym z zagranicy wynikające z przepisów prawa celnego, koszty załadunku 
i rozładunku), 

d) należności celnych, 
e) podatku VAT,  
f) instalacji urządzenia oraz przeszkolenia personelu. 

2. Termin płatności wynosi 40 dni (słownie: czterdzieści dni) od daty wpłynięcia faktury VAT do 
Zamawiającego. 

3. Należność będzie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z wyłącznych przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 



b) niedotrzymania terminu określonego w § 2 pkt 3 i 4 oraz § 8 ust. 2, 8 i 9 -  w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku gdy wysokość uiszczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie pokrywa wysokości 
rzeczywistej szkody, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o pokrycie różnicy tej szkody na zasadach 
ogólnych. 

§ 5 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy  w przypadku: 

a) określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
b) gdy Wykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty mimo upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego w wezwaniu do należytego jej wykonania. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawcy  nie będą przysługiwały 

żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za część przedmiotu Umowy  dostarczoną 
Zamawiającemu. 

§ 6 
1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający 

zawiadomi niezwłocznie o powyższym Wykonawcę. Zawiadomienie  nastąpi w formie pisemnej. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 48 godzin od chwili 

jej zgłoszenia. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny 

od wad w przypadku: 
a) dostarczenia towaru złej jakości, 
b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową. 
 

§ 7 
1. Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego, 

zobowiązuję się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji 
Zamawiającego. 

2. Wykonawcę obowiązuje zakaz przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
3. Dla należności przeterminowanych powyżej 30 dni Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia 

z wnioskiem do Zamawiającego o zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zaległych należności. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 
2. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu  

w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od 
dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. 
5. Wykonawca udziela ………………. miesiące gwarancji na urządzenie. 
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych 

w okresach wskazanych przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca zapewni bezpłatną walidację instalacyjną. 
8. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. 
9. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie 

zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. 
10. Jeżeli wykonawca nie zapewni przeglądów, o których mowa w ust. 6, lub urządzenia zastępczego,  

o którym mowa w ust. 9, Zamawiający uprawniony jest do wykonania przeglądów  
lub wypożyczenia/dzierżawy urządzenia zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 
§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości  dotyczących Zamawiającego, 
które uzyska podczas realizowania Umowy. 
 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksów do Umowy,  

pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu Umowy. 

 



§ 11 
Informacja publiczna 

(osoby fizyczne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej oraz spółki cywilne) 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną  
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych 
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 

Informacja publiczna (osoby prawne) 
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną  
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

§ 12 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości dotyczących Zamawiającego, 
które uzyska podczas realizowania Umowy. 

§ 13 
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych 

negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników Wykonawcy i Zamawiającego. 
2. W przypadku nieosiągnięcia kompromisu sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 14 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 
 

Egz. nr 1  - Dział Finansowo-Księgowy WCKiK SP ZOZ 
Egz. nr 2  - „Wykonawca” 
Egz. nr 3  -     Sekcja Zamówień Publicznych WCKiK SP ZOZ 
  - Sekcja Planowania i Zaopatrzenia WCKiK SP ZOZ 
  - Kierownik TS WCKiK w…………….. 

 
Załączniki: ………… 
__________________________  __________________________ 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 
   

____________________________ 

  GŁÓWNY KSIĘGOWY 
 


