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WZÓR UMOWY 
 
zawarta dnia …..2018 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:  
płk. mgr. farm. Piotra KLAMROWSKIEGO  - Dyrektora  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
firm ą …………………….. z siedzibą przy ………………………………., wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców ………………………………………………… pod numerem 
……………, NIP: …………., REGON: ……………., zwaną dalej Wykonawcą, 
reprezentowaną przez: 
……………………….   -  ……………………………. 
 
o następującej treści: 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  
1. 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 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) umowa została zawarta na podstawie 
przeprowadzonego zapytania ofertowego. 

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie: 
1) odczytu danych z rejestratorów GSM zainstalowanych na urządzeniach chłodniczych 

Zamawiającego i przesyłania tych danych do serwerów Wykonawcy oraz 
udostępnienia ich za pośrednictwem portalu internetowego o nazwie „RCKiK 
Monitoring”  należącego do Wykonawcy, w następujących lokalizacjach: 
a) Terenowa Stacja WCKiK w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk (24 urządzenia), 
b) Terenowa Stacja WCKiK w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk (17 

urządzeń), 
c) Terenowa Stacja WCKiK w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków (22 

urządzenia), 
d) Terenowa Stacja WCKiK w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-034 Lublin, 
e) Terenowa Stacja WCKiK w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 8, 70-902 Szczecin (27 

urządzeń); 
2) montażu monitoringu parametrów układów chłodniczych dla mroźni do 

przechowywania osocza w Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu, ul. Rudolfa 
Weigla 5. 

3) odczytu danych z monitoringu parametrów układów chłodniczych dla mroźni do 
przechowywania osocza w następujących lokalizacjach: 

a) Terenowa Stacja WCKiK w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk, 
b) Terenowa Stacja WCKiK w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, 
c) Terenowa Stacja WCKiK we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 53-115 Wrocław. 
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§ 2. ZOBOWIĄZANIA 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia pomiarów temperatury pochodzących z zainstalowanych urządzeń 
w portalu internetowym RCKiK Monitoring;  

2) zapewnienia prawidłowego działania systemu w okresie trwania umowy; 
3) zapewnienia transmisji danych z rejestratorów do serwerów Wykonawcy; 
4) zapewnienia wysyłania SMS-ów z alarmami do osób oznaczonych w systemie RCKiK 

Monitoring ; 
5) zapewnienia pomocy technicznej przy używaniu systemu; 
6) wykonania walidacji czujników temperatury rejestratorów GSM; 
7) montażu monitoringu parametrów układów chłodniczych dla mroźni do 

przechowywania osocza w Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu,  
ul. Rudolfa Weigla 5; 

8) udostępniania parametrów układów chłodniczych dla mroźni do przechowywania 
osocza. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia za świadczoną 
usługę. 

§ 3. PŁATNOŚCI 
1. Z tytułu usługi wynikającej z zobowiązania Wykonawcy określonego w § 2 Zamawiający 

zobowiązany jest: 
1) pkt 1-5 zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………. zł brutto w tym 

......... zł (23%) VAT za każde monitorowane urządzenie miesięcznie; 
2) pkt 8 zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………….. zł brutto w tym 

…. zł (23%) VAT za każde monitorowane urządzenie miesięcznie. 
3) pkt 6 zapłacić Wykonawcy jednorazowo opłatę w wysokości …………………………. 

zł brutto w tym ………………….. zł (23%) VAT; 
4) pkt 7 zapłacić jednorazowo opłatę w wysokości ………………. …………zł brutto w 

tym ……………………. zł (23%) VAT; 
2. Płatność, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę przypadku, o którym mowa w: 
1) pkt 1-2 z dołu w okresach miesięcznych, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 

faktury VAT do Zamawiającego; 
2) pkt 3-4 w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego. 

3. Wykonawcę obowiązuje zakaz przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

4. Dla należności przeterminowanych powyżej 30 dni Wykonawca zobowiązuje się do 
wystąpienia z wnioskiem do  Zamawiającego o zawarcie porozumienia w sprawie spłaty 
zaległych należności. 

§ 4. CZAS TRWANIA UMOWY 
1. Umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy licząc od dnia 06.04.2018 r. 
2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca przekaże zebrane dane 

Zamawiającemu na przenośnym nośniku danych oraz usunie wszelkie dane z serwerów 
jakie zostały zebrane w trakcie obowiązywania umowy po upływie do 3 miesięcy od dnia 
jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 
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§ 5. GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji biegnącej od dnia podpisania niniejszej 

umowy na prawidłową realizację świadczonych usług. 
2. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia 

wszelkich błędów i nieprawidłowości w działaniu świadczonych usług. 
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie 

eksploatacji, jeżeli są one spowodowane niezastosowaniem się do instrukcji obsługi oraz 
wynikającej z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja). 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego 
przyjmowania telefonicznych, faksowych i drogą elektroniczną zgłoszeń usterek pod 
numerem telefonu …………………….. , faksu ……………………….., email 
……………………………. 

5. Gwarantowany czas usunięcia błędu wynosi do 14 dni roboczych od momentu 
otrzymania zgłoszenia błędu lub nieprawidłowości. W przypadku błędów 
uniemożliwiających korzystanie z świadczonych usług naprawa zostanie dokonana 
natychmiastowo, to jest nie dłużej niż 24 godziny. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości 

dotyczących Zamawiającego, które uzyska podczas realizowania umowy. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu 
umowy. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach 
wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

5. Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 
Egz. nr 1 – Dział Finansowo-Księgowy WCKiK SP ZOZ, 
Egz. nr 2 – WYKONAWCA, 
Egz. nr 3 – Sekcja Zabezpieczenia Technicznego WCKiK SP ZOZ. 

 
 

 
 
_______________________ 

  
 
__________________________ 

           WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 


