Załącznik nr 3 do Zapytanie Ofertowego

UMOWA Nr ........................

zawarta w dniu …..........2022 r. w Szczecinie pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al. Wojska Polskiego
80/82, 70-482 Szczecin, NIP 852-22-88-004 wpisanym do rejestru stowarzyszeń, organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: KRS 0000001786 którego reprezentuje:
- …………………….
zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,
a,
……….., NIP: ……………………….
pod …………………….., reprezentowany przez:
- …………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą

REGON: ………………………, wpisanym do ………………..

§1
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu pod nazwą „Zakup samochodu przeznaczonego do transportu krwi i jej
składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie”,
(znak sprawy: 4/ZO/2022/TD), prowadzonym na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych.
§2
1. Przedmiotem umowy jest zakup (dostawa) samochodu przeznaczonego do transportu krwi i
jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Szczecinie zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy oraz formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy, marka ………….., typ………., model…….., rok produkcji………
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wymagania
określone w Zapytaniu Ofertowym, jest zgodny z ofertą wykonawcy z dnia ……….. stanowiącą
załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 jest wolny od wad fizycznych
i prawnych, oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium RP.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do ……………..licząc od
dnia zawarcia umowy.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego tj. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,
al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin.

3. Z czynności dostawy sporządza się protokół poświadczający odbiór przedmiotu zamówienia.
Protokół zostanie podpisany przez Zamawiającego po sprawdzeniu przedmiotu zamówienia
pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz pod względem
ewentualnych uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu
odbioru kompletu dokumentów pojazdu, w szczególności kartę pojazdu, dowód
rejestracyjny, homologację, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim,
dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, komplet kluczyków oraz inne
niezbędne dokumenty do prawidłowej eksploatacji samochodu.
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu
umowy co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy, przez wysłanie wiadomości
e-mail do osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej
umowy.
5. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy (w szczególności niekompletnego,
niezgodnego z ofertą Wykonawcy, nieodpowiedniej jakości np. posiadającego wady fizyczne),
Zamawiający nie sporządza protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz zwróci samochód
Wykonawcy, który zobowiązany jest dostarczyć prawidłowy przedmiot nowy umowy lub z
usuniętymi usterkami w terminie 3 dni roboczych.
6. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć prawidłowego przedmiotu zamówienia lub
przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami Zamawiający może rozwiązać umowę bez żadnych
kosztów.
7. Do koordynacji spraw związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca upoważnia ………….
8. Do koordynacji spraw związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający wyznacza Pana
Tomasza Deptalskiego, tel. 91 424 36 62, e-mail: tdeptalski@krwiodawstwo.szczecin.pl

§4
1. Całkowite (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy
wynosi …………… zł netto, podatek VAT (23%), ………………… zł brutto.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę
podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku
podatkowego. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu.
3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną
realizacją umowy.
4. Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy. Brak
protokołu odbioru przedmiotu umowy powoduje, iż roszczenie o zapłatę do czasu jego
sporządzenia nie staje się wymagalne.
5. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w
terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury/faktur.
6. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia przelewu
należności w banku Zamawiającego.
7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie kilku faktur na łączną kwotę wskazaną w ust. 1.
8. Podanie na fakturze/fakturach terminu płatności innego niż w ust. 5 nie zmienia warunków
płatności.
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze/fakturach,
która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest
rachunek VAT.
10. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa
w ust. 9 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment”. Zapłatę w
tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 5.
2) Podzieloną płatność tzw. „split payment” stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności
nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza
zakresem VAT (np. zapłata kar, odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione
z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. „split payment”.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:
1) mechanicznej na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze ………………………..lat, bez
limitu kilometrów.
2) na powłokę lakierniczą na okres ……. lat, bez limitu kilometrów,
3) na perforację blachy na okres …………… lat, bez limitu kilometrów
Gwarancja jest uruchomiana w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Okres rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji. W
razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z rękojmi nie wygasają przed upływem
okresu gwarancji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw gwarancyjnych
oraz bezpłatnej wymiany części w ramach napraw gwarancyjnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia samochodu do napraw gwarancyjnych w terminie
nie dłuższym niż 3 dni roboczych od zgłoszenia.
5. Naprawa gwarancyjna nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych od dnia przyjęcia
samochodu przez Wykonawcę. Wyznaczony powyżej termin może zostać przedłużony za
zgodą Zamawiającego w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie zawierające obiektywne przyczyny
braku możliwości wykonania naprawy i/lub wymiany części w terminie 5 dni roboczych,
najpóźniej przed upływem tego terminu.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi za wady,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy
samochodu w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy;
2) po wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 21 dni, do usunięcia wad lub
dostarczenia samochodu wolnego od wad zamiast wadliwego samochodu, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad lub nie dostarczy samochodu wolnego od
wad zamiast wadliwego w wyznaczonym terminie.
3) dostawy innego przedmiotu umowy niż określony w opisie przedmiotu zamówienia;

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących
podstawę odstąpienia.
3. Odstąpienie od niniejszej umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy
oświadczenia Zamawiającego drogą faksową pod numerem tel. …………… lub mailową na
adres …………………… jeśli zostanie potwierdzone następnie listem poleconym wysłanym na
adres Wykonawcy.

§7
1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) z uwagi na sytuację pandemiczną dotrzymanie terminu dostawy będzie co najmniej
utrudnione.
3) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły
wyższej”, „klęski żywiołowej”). W takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy
może ulec przesunięciu o czas trwania przeszkody;
4) zmiany terminu dostawy samochodu z przyczyn niezależny od wykonawcy w
szczególności spowodowanych trudnościami produkcyjnymi, brakiem komponentów itp.
- Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu
ww. przeszkód;
2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących
następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne
zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe
dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem
wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede
wszystkim zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy.
3. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą
wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu).
§8
1. W sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach
lub,
2) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego albo stanu wojennego,

- strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jeśli
powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy.
1. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1 na
należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.
2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte
wykonanie tej umowy.
3. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1, wpływają na
należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą może dokonać zmiany umowy
przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części,
2) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy.
§9
1. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem
nieważności na piśmie.
2. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na
ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia
nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie,
które pozwoli osiągnąć w sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel Umowy.
3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy
Sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelka korespondencja kierowana będzie przez strony wzajemnie na adresy wskazane w
nagłówku umowy. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o
zmianie adresu do doręczeń wskazanego w nagłówku umowy lub pozostałych danych
kontaktowych, pod rygorem uznania za prawidłowe doręczenia na dotychczasowy adres.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie
statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez
którąkolwiek ze Stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek
zaniechania.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
7. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej strony.
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