
ZP/07/2017                                                                                            Załącznik nr 3 do SIWZ
                                                               

                                                             U M O W A  nr ...............

sprzedaży zawarta w dniu ............. 2017r. w Wałbrzychu pomiędzy:
Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  z  siedzibą  w  Wałbrzychu
reprezentowanym przez Dyrektora -  Leszka Radojewskiego
przy kontrasygnacie Gł.Księgowej - Iwony Głód

zwanym w dalszej części umowy „ Kupującym”
a
..............................................................................................
.............................................................................................., reprezentowym przez :
................................ - ...............................
zwanym w dalszej części umowy „ Sprzedającym”
zostaje zawarta Umowa o następującej treści:

                                                                     § 1

1.  Przedmiotem  umowy  jest  sprzedaż  i  dostawa  probówek  do  poboru  krwi  w  systemie
zamkniętym,  probówek  plastikowych  jednorazowych  do  pobierania  krwi  żylnej  wraz  z
korkami  –  dla  potrzeb  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w
Wałbrzychu w ilości:

lp. nazwa asortymentu  objętość
pobieranej krwi

w ml  

 wymiary: śr. x
dł. w mm 

ilość na 24
miesiące w szt. 

1 Probówki z napylonym  na 
ściankach K2EDTA 

4,0-5,0  13 x 75- 100 29  000

2 Probówki morfologiczne z 
napylonym  na ściankach 
K3EDTA

2,0-3,0 13 x 75- 100 22 000

3 Probówki z napylonym  na 
ściankach K2EDTA lub 
K3EDTA do kontroli 
serologicznej

4,0-5,0  13 x 75- 100 59 000
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4 Probówki do izolacji osocza 
do badań technikami biologii 
molekularnej z K2EDTA i z 
żelem separującym 

4,0- 5,0 13 x 100 60 000

5 Probówki do izolacji osocza 
do badań technikami biologii 
molekularnej z K2EDTA i z 
żelem separującym 

8,0-9,0 16 x 100 60 000

6 Probówki do uzyskiwania 
surowicy z aktywatorem 
wykrzepiania z żelem 
separującym 

8,0- 9,0 16 x 100 60 000

7 Probówki do analizy 
surowicy aktywatorem 
krzepnięcia

8,0- 9,0 16 x 100 400

8 Sterylna igła do pobierania 
krwi żylnej 21 G z 
zabezpieczeniem trwale 
przymocowanym do kaniuli 
igły. Zabezpieczenie 
aktywowane płynnym 
ruchem kciuka jednej ręki

0,8 x 1,25 25 000

9 Uchwyt - - 25 000
      

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ...........................................brutto
(słownie: ..................................................................................................) złotych.
Powyższa cena zawiera cło i podatek VAT w wysokości ..... %.
2.  Podana cena nie podlega zmianom w okresie  trwania umowy,  poza -  niezależnymi  od
Sprzedającego - zmianami stawki podatku VAT.

§ 3

Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany podanych w § 1 wielkości zamawianych elementów
systemu, w zależności od faktycznego poziomu donacji oraz ilości i rodzaju wykonywanych
badań. 
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§ 4

1. Strony postanawiają, iż pierwsza dostawa nastąpi w terminie do dnia …...........r.w liczbie
podanej  przez  Kupującego,  przy  czym  Kupujący  przekaże  pisemne  zgłoszenie
zapotrzebowania w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie przez 24 miesiące od
dnia podpisania umowy.
3. Termin ważności przedmiotu zamówienia – minimum 12 miesięcy od daty dostawy danej
partii zamówienia do siedziby Kupującego.
4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na
własny koszt do siedziby Kupującego:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul.B.Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych
i  wstawić  w miejscu  wskazanym  przez  Kupującego  –  pomieszczenia  magazynowe  godz.
przyjmowania towaru 7:00 – 13:00.
5.  Sprzedający  ma  obowiązek  załączyć  do  każdej  dostawy  fakturę  VAT  (oryginał)
zawierającą dane zgodne z dostawą i umową.

§ 5

1. Zapłata należności za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem
na  konto  Wykonawcy  wskazane  w  fakturze  w  terminie  21  dni  od  daty  dostarczenia
przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
2.  Jako  datę  zapłaty  faktury  przyjmuje  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.
          

                                                                         § 6 

1.  Reklamacje ilościowe dotyczące zgodności dostawy z fakturą Kupujący składać będzie
pisemnie, niezwłocznie po stwierdzeniu braków podczas odbioru.
2.  Sprzedający zobowiązany jest  do składania  reklamacji  jakościowych  na  piśmie  wraz  z
udokumentowanym uzasadnieniem, w termine ważności przedmiotu zamówienia.
3.  Sprzedający  zobowiązany  jest  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do  wniesionej  przez
Kupującego reklamacji ilościowej i jakościowej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Brak
odpowiedzi  w ciągu 7 dni stanowi uznanie przez Sprzedającego reklamacji  i  tym samym
zobowiązuje Sprzedającego do wymiany w terminie 7 dni wadliwego towaru na zgodny z
umową i wolny od wad lub uzupełnienia dostawy o brakującą ilość.
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§ 7

1. Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia dostawy do Kupującego ponad  uzgodnione
terminy, Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego  kary umownej w wysokości 0,2% od
wartości zamawianej partii dostawy za każdy dzień opóźnienia. 
2. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień niniejszej umowy bez
zgody Kupującego, bądź odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Sprzedającego,  Kupujący  ma  prawo  żądać  od  Sprzedającego  zapłaty  kary  umownej  w
wysokości 2% wartości niezrealizowanej części umowy.
3.  W  przypadku,  gdy  szkoda  powstała  z  przyczyn,  o  których  mowa  w  ustępach
poprzedzających przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, Kupujący ma prawo
żądać dodatkowo odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4.  W przypadku gdy Sprzedający nie  dostarczy przedmiotu  umowy w terminie  Kupujący
zastrzega  sobie  prawo dokonania  zakupu interwencyjnego  od innego dostawcy w ilości  i
asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy. 
4.1  W  przypadku  zakupu  interwencyjnego  zmniejsza  się  wielkość  przedmiotu  umowy  o
wielkość tego zakupu.
4.2  W  przypadku  zakupu  interwencyjnego  Sprzedający  zobowiązany  jest  do  zwrotu
Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy. 
5.  Kupujący  ma  prawo  do  potrącenia  należności  naliczonych  z  tytułu  kar  umownych  z
płatności za faktury Sprzedającego, na podstawie noty wystawionej przez Kupującego. 
6. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Kupującego płatności, w terminach określonych
w  §  5  ust.1,  Sprzedającemu  przysługuje  prawo  żądania  odsetek  ustawowych  od  kwoty
niezapłaconej wartości faktury. 
7. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Kupującego z
tytułu niniejszej Umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, ani ustanawiać na
nich zastawów bez zgody Kupującego. 

   § 8

   1.  Stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  ciągu  30  dni  w  następujących
sytuacjach: 

a. Sprzedający  nie  rozpoczął  w  terminie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  bez
uzasadnionych  przyczyn  lub  nie  kontynuuje  jej  pomimo  wezwania  Kupującego
złożonego na piśmie, 

b. Sprzedający  w sposób rażący nienależycie wykonuje przedmiot zamówienia.
    2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Kupujący może odstąpić  od umowy w terminie  30 dni  od powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.  W  takim  przypadku  Sprzedający   może  żądać  jedynie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

    3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej – pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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   § 9
  

1. Umowa zostaje zawarta na okres od .......................... do ........................ .
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4.  Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  umowy,  których  strony  nie  rozstrzygną
polubownie będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. 

                                                                     

K U P U J Ą C Y                                                                                S P R Z E D A J Ą C Y
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