
Załącznik Nr 2 

UMOWA NR ……………..…………. 

 

W dniu ……………… r. w Warszawie pomiędzy:  

Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ z siedzibą w 00-671 Warszawa przy 

ul. Koszykowej 78, zwanym dalej Zamawiającym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000236509, NIP: 

1132555793, REGON: 140130346, reprezentowanym przez:  

płk mgr farm. Piotra KLAMROWSKIEGO - Dyrektora 

a firmą …………. z siedzibą  przy ul ……………, zwaną dalej Wykonawcą, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego  pod numerem . posiadającą NIP: ., REGON .  reprezentowaną przez: 

………………..  -…………….. 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

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 bez zastosowania ustawy. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono 

Wykonawcę, który zobowiązuje się zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy do dostawy Zamawiającemu 

druków  wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w Załączniku nr 1 cenę brutto 

w kwocie …………………. pln (słownie: ………………………...) na podstawie otrzymywanej faktury. 

3. Cena przedmiotu zamówienia obejmuje koszty: 

a) transportu do miejsca przeznaczenia towaru (wraz z opakowaniem transportowym np. palety), 

b) ubezpieczenia towaru, 

c) podatku VAT. 

§ 2 

1. Odbiorcą przedmiotu dostawy jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Warszawie 

oraz podległe Stacje Terenowe znajdujące się w Warszawie ul. Szaserów 128, Kraków, Bydgoszcz, Ełk, Lublin, 

Szczecin, Wrocław, Gdańsk, których siedziby określono w załącznik nr 2 do umowy. 

§ 3 

1. Dostawa odbędzie w się IV częściach na koszt i ryzyko Wykonawcy  zgodnie z dostarczonymi wzorami po 

uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego: 

a) I dostawa w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy; 

b) pozostałe dostawy w terminie 14 dni od złożenia zamówienia na adres e-mail lub fax Wykonawcy. 

2. Do dostawy Wykonawca dołączy dokumenty księgowe WZ wykonane w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 

dokumentów księgowych WZ dostarczy do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Koszykowej 78. 

3. Faktury za poszczególne dostawy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy 

ul. Koszykowej 78. 

4. Wykonawca w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych Zamawiającego, nie przekraczających 30 

dni, zobowiązuje się do realizowania dostaw wynikających z zawartej umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez okres trwania umowy. 
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§ 5 

1. Termin płatności strony ustaliły na 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden dni) licząc od dnia wpłynięcia prawidłowo 

wystawionej faktury do Zamawiającego. 

2. Należność będzie przekazana na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

§ 6 

1. Zapłata kar umownych przypadających od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego: 

a) w wysokości 10% wartości umowy następuje, gdy Wykonawca  lub Zamawiający odstąpi/rozwiąże  umowę z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) w wysokości 0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego przez Wykonawcę w umówionym terminie za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku gdy wysokość uiszczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie pokrywa wysokości szkody, 

stronie uprawnionej (Zamawiającemu) służy roszczenie o pokrycie różnicy tej szkody na zasadach ogólnych. 

§ 7 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili: 

a) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z umową, wadliwej jakości lub 

z opóźnieniem, 

b) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia 

poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już prawidłowo dostarczone Zamawiającemu. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni wysokości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust.  

2, zaś Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 

2. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej o zaistnieniu przedmiotowej okoliczności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 48 godz. od chwili jej 

zgłoszenia. 

4. 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, 

c) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach. 

5. Dostawa towaru wolnego od wad powinna zostać zrealizowana w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego po terminie, o którym mowa  

w ust. 4. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji określonych w ust. 3 termin płatności faktury, o którym mowa w § 5 ust. 1, ulega 

zawieszeniu do czasu dostarczenia towaru wolnego od wad. 

§ 9 

1. Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych, zobowiązuje się niezwłocznie  

(w terminie 3 dni) powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o zaistnieniu przedmiotowej okoliczności. 

2.  Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 10 
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1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wiadomości o Zamawiającym, które uzyska podczas 

realizowania umowy. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego wraz 

z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

§ 13 

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji 

przez wyznaczonych pełnomocników Wykonawcy i Zamawiającego. 

2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 

Egz. nr 1 – Dział finansowo-księgowy WCKiK  SP ZOZ 

Egz. nr 2 – Dział Administracyjno-Logistyczny WCKiK SP ZOZ 

Egz. nr 3 – Wykonawca 

 

   

 

…………………………………….. 

„Zamawiający” 

 

 

 

 

………………………………………… 

„Wykonawca” 

  

 

 

 

…………………………………….. 

Główny Księgowy 

 


