
Znak sprawy 12/PN/D/2019 

                                                                       Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

                                                   
UMOWA Nr       

 
zawarta w dniu …………… ………r. w Warszawie  pomiędzy: 
 
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bemowo – 
Włochy z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. M.C. Coopera 5, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń, innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000003553, NIP:522-25-86-517, REGON:017202242,  
reprezentowanym przez:  
 
Dyrektora     Pawła Dorosza 
 
zwanym  w  dalszej  treści umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
.............................................................................................................................., z siedzibą w................., 
ul..............., wpisana do Rejestru przedsiębiorców 
prowadzona przez Sąd Rejonowy dla............................., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS:....................., nr NIP: …………………………..,  
reprezentowanym przez: 
......................................... lub 
/.................................................................................. 
Zamieszkałą …………………………………………..……………..prowadzącą działalność gospodarczą  
zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………. prowadzoną przez 
………………………………………………………………………………………………  
NIP …………………………….; REGON …………………………………. 
 
.........................................  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 
ustawy Prawo zamówień publicznych – sprawa numer 12/PN/D/2019 
 
Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 08.12.2021r. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego  

do przychodni zdrowia w Warszawie przy ul. Czumy 1, gen. M.C. Coopera 5, Cegielnianej 8, 
Janiszowskiej 15, Powstańców Śląskich 19, Wrocławskiej 19 podległych Zamawiającemu, w ilości i za 
cenę określoną w formularzu ofertowo-cenowym, który jest załącznikiem nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie trwania umowy, dostarczać wymienione w ust.1 szczepionki 
partiami , do  miejsc wskazanych w zamówieniach, w ilościach  wynikających z zamówień składanych 
telefonicznie, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

3. Każdorazowo w zamówieniu podawana będzie ilość zamawianych szczepionek . 
4. Wartość przedmiotu nie może być wyższa niż: 
    Wartość netto –   …………. zł. (słownie:………) 
    Wartość brutto –   …………. zł. (słownie:………) 
    Należności za należyte wykonanie umowy  płatne będą  zgodnie z § 4 umowy,  
5. Podana wartość brutto zawiera: wartość szczepionek, podatek VAT  w wysokości : …………….. zł. 
oraz:  



 a) koszty gwarancji  i rękojmi realizowanej zgodnie z przepisami prawa i na zasadach ustalonych w 
 umowie, 
 b) koszty dodatkowe takie jak: transport, cło, opakowanie, także opakowania zbiorcze 
 c) inne dodatkowe koszty, jeśli występują. 
6. Ceny na fakturze muszą odpowiadać cenom ujętym w załączniku nr 1 do umowy. 
7. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.  
8. Ceny netto nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy poza przypadkami wymienionymi w 

umowie. 
9. Strony wyrażają zgodę na zmianę cen urzędowych szczepionek, wprowadzonych odpowiednim 

rozporządzeniem (przepisami prawa) lub objęcia decyzją refundacyjną szczepionki, stanowiącego 
podstawę limitu. 

10. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,– jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 10 pkt 1 wykonawca składa pisemny wniosek o 
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy. 

12. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 10 pkt 2 wykonawca składa pisemny wniosek o 
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych  po 
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 
zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z 
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania  
do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

13. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 10 pkt 3 wykonawca składa pisemny wniosek o 
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmianie zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w 
szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 10 pkt 3, 
na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w 
ust. 10 pkt 3. 

14.  Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 12 i 13, wyznacza datę podpisania 
aneksu do umowy. 



15. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie 
zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust.14 . 

16. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 10 pkt 3 i 4, na koszty wykonania 
zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 
zamawiającego.  

17. Strony dopuszczają obniżenie wysokości wynagrodzenia za porozumieniem lub w przypadku zmiany 
obwiązujących przepisów.  

18. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wynikające z zapisów § 1 muszą być dokonane w 
formie pisemnego aneksu uzgodnionego przez strony niniejszej umowy. 

19. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianych szczepionek w stosunku do ilości wskazanej w 
Umowie bez żadnych skutków prawnych (w tym finansowych) obciążających Zamawiającego. 
Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do zakupu szczepionek o wartości brutto, co najmniej 
80% Umowy. 

20. W przypadku wstrzymania lub zakazu używania dostarczonych przez Wykonawcę szczepionek na 
podstawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 
odkupienia w terminie najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania tych szczepionek, o ile nie 
zostały one wykorzystane przez Zamawiającego. 

21. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wycofanie lub wprowadzenie zakazu używania, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, na własny koszt,  odpowiedników szczepionek 
objętych umową wg. dotychczasowej ceny lub po cenie niższej i do odbioru wycofanych szczepionek 
lub szczepionek co do których została wydany zakaz używania. . 

22. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej szczepionek, objętych ofertą przetargową, Wykonawca jest 
zobowiązany do sprzedawania Zamawiającemu tych szczepionek, po cenach promocyjnych, jeżeli są 
niższe od przetargowych, przez cały okres trwania promocji. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, własnym transportem, wraz z fakturą do 
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie (od 24 do 72 godz. wg oferty) ….  od daty złożenia 
zamówienia  w godzinach 08.00-13.00 (dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie 
Wykonawcy). Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod 
względem ilościowymi asortymentowym z zastrzeżeniem pkt 2. Zamówienia będą składane przez 
Zamawiającego telefoniczne pod nr telefonu……. .  ……………………… 

2. Zamawiający dopuszcza realizację częściową zamówienia w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Zamawiającego. W takich przypadkach przy dzieleniu dostaw, Zamawiający zwraca się z prośbą do 
Wykonawcy o poinformowanie na piśmie (e-mail) o przyczynie zaistniałej sytuacji tak aby w przypadku 
wyrażenia zgody nie naliczać kar umownych. 

3. Termin dostawy liczony jest wg dni roboczych. 
4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu  umowy aż do chwili 

potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 
5. Termin przydatności dostarczanych produktów leczniczych nie krótszy niż (od 6 do 12 m-cy: wg oferty) 

…….. od dnia dostawy.  
 
 
 

§ 3 
1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (atesty, faktura). W 

przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać  
tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.. 

2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane niezwłocznie 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie (faksem, pocztą elektroniczną). 
4. Wykonawca  w terminie 5 dni od powiadomienia o którym mowa w pkt. 3 uzupełni brakujące 

dokumenty, dokona korekty błędnie wystawionej faktury. 
5. Za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, korekty  

faktury Zamawiający naliczy karę umowną zgodną z  § 8. 



 
§ 4 

1. Płatność dokonywana będzie w terminie (od 30 do 60 dni: wg oferty) ……… od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury, poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania lub w postaci 
papierowej do siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową 
płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego 
przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie. 

 
§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – za wyjątkiem 
sytuacji gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony  
w umowie. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego szczepionki posiadają stosowne 

certyfikaty, atesty lub inne pozwolenia dopuszczające ich stosowanie oraz jest zgodny z zamówieniem 
Zamawiającego. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące szczepionek  będących przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe ( przez co należy rozumieć m.in. 
dostarczenie szczepionek niezgodnie z zamówieniem, ze zbyt krótkim okresem przydatności, 
przeterminowanych, uszkodzonych, nieprawidłowo zapakowanych, przewożonych w nieodpowiednich 
warunkach ) , braki ilościowe na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku dostarczenia wadliwych szczepionek  lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający 
sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 
dni roboczych dokonać wymiany na pełnowartościowe szczepionki  pod rygorem nie uiszczenia zapłaty 
za zamawianą partię. 

4. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie i nie dokonanie wymiany szczepionek  na wolne od 
wad, Zamawiający może naliczyć kary umowne jak za zwłokę w dostawie. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego 
terminu do usunięcia wad, jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy dwukrotnie zasadnie reklamował 
termin dostawy albo wady jakościowe. 

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego,   

 
§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, co do: 
a) nazwy 
b) numeru serii 
c) daty ważności 
d) wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru 
e) sposobu przechowywania 
f) zasad użytkowania 

 
 
 

§ 8 
Zamawiający, w przypadku nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i 
może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości: 

1) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto niniejszej umowy : 
a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy, 
b) za dzielenie, bez zgody Zamawiającego,  złożonego Zamówienia na części, 
c) w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem, 
d) za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów i 
korekty błędnie wystawionej faktury, 



2) 10% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia 
Wykonawcy od umowy lub w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 
 

§ 9 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w części przenoszącej 
wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 
 

§ 10 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić 
od umowy (części umowy dot. Pakietu)  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za 
zrealizowaną część umowy.  

3. Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli przedmiot umowy ma wady, a ponadto: 
a) Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie wymienił niezwłocznie przedmiotu umowy na 
wolny od wad albo nie usunął niezwłocznie wady, 

4. W przypadku naruszania postanowień niniejszej umowy strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

5. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wzajemnych wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 
2. Naliczenie przez strony kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym 

uzasadnieniem oraz terminem zapłaty. 
 

§ 12 
1. Osobami wskazanymi do współpracy dot. realizacji umowy są:  

• Ze strony Zamawiającego : ………………….……..e- mail  ………. Fax………….. 

• Ze strony Wykonawcy : ………………….……..e-mail  ………. Fax………….. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego o ile przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 13 
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


