
Znak sprawy 9/PN/D/2020 

                                                                      Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

                                                   

UMOWA Nr ……../2020      

 

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............................., XI 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 …………………………………. reprezentowanym 

przez:  

 

 

.........................................  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  ) tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843)  

Nr sprawy 9/PN/D/2020 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą szczepionek przeciwko grypie   

o  nazwie ……………………………,w ilości ………………….szt. zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do sukcesywnego dostarczania 

szczepionek w godz. 8.00-14.00 do przychodni zdrowia w Warszawie przy ul.1 Sierpnia 

36A, ul. Czumy 1, ul. gen. M.C. Coopera 5,ul. Cegielnianej 8, ul. Janiszowskiej 15, ul. 

Powstańców Śląskich 19, ul. Szybowcowej 4, ul. Wrocławskiej 19 podległych 

Zamawiającemu 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego asortymentu 

szczepionek, o których mowa w ust. 1. Zamawiający zakupi jednak w okresie 

obowiązywania umowy nie mniej niż 80 % ilości szczepionek wskazanej w ust.1.  

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane szczepionki będące przedmiotem umowy są dobrej 

jakości i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju produktu, o terminie ważności 

obejmującym co najmniej 3 miesiące od daty końcowej, na jaki umowa została zawarta.   

2. Szczepionki będą opakowane w odpowiednie opakowania zgodnie z zamówieniem 

cząstkowym. Opakowania powinny być oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań 

produktu leczniczego i treści ulotki (Dz.U. z 2015 r. poz. 1109 ze zm.). 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane szczepionki uzyskały pozwolenie na dopuszczenie 

do obrotu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 499 ze zm.). 

4. Podczas dostawy Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość łańcucha chłodniczego 

zgodnie z wymogami producenta dla danych szczepionek. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r.  

w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z  2017 r., poz. 509); 

2) na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie udostępni dokumentację 

potwierdzającą zachowanie prawidłowej temperatury podczas przechowywania i 

transportu szczepionek. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy aktualnych Kart Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionek w 

wersji elektronicznej (format pdf)  pocztą elektroniczną na adres email – 

zaopatrzenie@zozbemowo.pl  

 

§ 3 

Odbiór ilościowy i jakościowy następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje przy 

odbiorze wskazana osoba posiadająca upoważnienie  (Kierowca lub inna upoważniona osoba, 

a Zamawiającego upoważniony pracownik. 

 

§ 4 

1. Wartość zamówienia wynosi:  ……………….. zł   netto plus …% VAT, co stanowi 

………………………..zł  (słownie złotych brutto:……………….) 

2. W cenie szczepionki zawarte są wszystkie koszty i wydatki  związane z realizacją 

przedmiotu umowy oraz z jego realizacją do wskazanego w zamówieniu miejsca dostawy 

w jednostce Zamawiającego ( w tym w  także koszty transportu. reklamacji, gwarancji). 

3. Wykonawcy przysługiwać będzie zapłata za każdą zrealizowaną dostawę wynikającą z 

zamówień cząstkowych. 

4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do …….. dni od daty dostarczenia faktury w postaci 

elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania lub w postaci papierowej 

do siedziby Zamawiającego.  

5. W każdej fakturze oprócz podstawowych danych musi być określona data ważności, numer 

serii, nazwa producenta dostarczonych szczepionek. 

6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie oraz 

w przypadku określonym w art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej Wykonawca nie 

może dokonać cesji jakichkolwiek wierzytelności  przysługujących mu z tytułu  niniejszej 

umowy wobec Zamawiającego na podmioty trzecie. 
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§ 5 

1. Termin dostawy – do ……. godzin od momentu otrzymania zamówienia cząstkowego. 

2. Zamówienia cząstkowe Zamawiający będzie przekazywał telefonicznie lub e-mailem. 

3. Dokument potwierdzający dostawę (np. WZ, protokół odbioru, protokół dostawy) zostanie 

wystawiony przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach, z czego jeden Wykonawca 

pozostawia wraz z dostawą w jednostce Zamawiającego, drugi potwierdzony przez 

przedstawiciela jednostki Zamawiającego odbierającego szczepionki dołącza do faktury.  

4. Dokument potwierdzający dostawę winien zawierać następujące elementy: datę dostawy, 

nazwę i postać farmaceutyczną szczepionki, numer serii i datę ważności, dostarczoną ilość 

szczepionek, nazwę i adres dostawcy, adres odbiorcy według zamówienia, oświadczenie 

dostawcy stwierdzające przestrzeganie warunków transportu i przechowywania 

szczepionek do czasu dostarczenia ich do punktu dostawy oraz powinien wskazywać 

warunki transportu i przechowywania szczepionek. Dokument musi być podpisany przez 

Wykonawcę lub jego przedstawiciela posiadającego stosowne upoważnienie. Okres 

ważności dostarczanych szczepionek nie może być krótszy niż  do dnia  31.05.2021 r.   

5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu, przedstawi 

za pośrednictwem poczty elektronicznej stopień wykorzystania wartości przedmiotu 

umowy, o której mowa w ust. 1 oraz ilość dotychczas wykorzystanego  asortymentu w 

poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo-cenowego. 

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania 

wymiany w terminie 2 dni roboczych na  wolny od wad w przypadku: 

1) dostarczenia towaru niewłaściwej jakości, w tym nieposiadającego określonego w  

niniejszej umowie terminu ważności, 

2) dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, 

3) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach. 

2. W razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze niezgodności z zamówieniem Zamawiający  

w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia zawiadomi Wykonawcę o brakach lub widocznych 

uszkodzeniach, bądź wadach otrzymanego towaru. 

3. Wykonawca, w przypadku o którym mowa w ust. 2 zobowiązuje się do odbioru od 

Zamawiającego wadliwej lub niezgodnej z umową partii towaru oraz do ponownego 

dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub zgodnego z przedmiotem umowy na 

własny koszt i na własną odpowiedzialność w terminie 2 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadliwej lub niezgodnej z umową 

partii towaru.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy wskazane w ust. 1 i 3 oraz w § 5 ust.1 

mogą ulec przedłużeniu pod warunkiem akceptacji upoważnionego pracownika 

Zamawiającego.   

 

§ 7 

1. W przypadku niedostarczenia szczepionek w terminie określonym w umowie lub 

w zamówieniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wartości netto dostawy niewykonanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku dostarczenia szczepionek z terminem ważności poniżej terminu wymaganego 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia szczepionek z właściwym terminem 

ważności w wyznaczonym terminie. W przypadku niedostarczenia szczepionek z 

wymaganym terminem ważności Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10  zł 

za każdą szczepionkę z krótszym terminem ważności. 
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3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy, z innych przyczyn niż 

wskazane w ust.2,  Zamawiający naliczy  karę umowną w wysokości  2 % wartości netto 

niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia. 

4. Kary, o których mowa w ust.1 i 3 nie będą naliczane w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę braku dostępności odpowiedniej ilości danej szczepionki na rynku polskim.    

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której 

wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 

6. Za szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 Wykonawca odpowiada na 

zasadach ogólnych w przypadku, w którym Wykonawca narusza postanowienia zawarte 

w niniejszej umowie. 

7. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej wyszczególnionej w ust. 1 -3 lub innych 

uzasadnionych należności z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich w 

przypadku zgłoszenia roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z 

nienależytego przechowywania, transportu przedmiotu umowy oraz jego jakości, jeśli 

zostało to spowodowane działaniem lub zaniechaniem leżącym po stronie Wykonawcy. 

Przedmiotowe postanowienie ma również zastosowane w przypadku nałożenia na 

Zamawiającego przez uprawnione do tego organy kar i Wykonawca zobowiązany jest do 

zwrotu poniesionych przez Zamawiającego wydatków w tym zakresie. 

 

§ 8 

1. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe: 

1) Wykonawca: …………..tel. ………… , fax …………. e-mail:  ………………. 

2) Zamawiający: ……………………………………….  tel. (22)  ………  e-mail:  

………………………….. 

2. Faktury w formie pisemnej i wszelkie pisma doręczone będą przez strony na następujący 

adres: 

1) Zamawiający:  ul. …………………………………… Warszawa 

2) Wykonawca: …………………………………………..   

 3. Niedopełnienie obowiązku o zmianie adresu powoduje iż pismo lub faktura wysłane na adres 

wskazany w ust. 2 uznaje się za doręczone. 
 

§ 9 

1. Dopuszcza się możliwość zmian w zakresie zakupu szczepionek, w szczególności  

w okresach promocyjnych, po niższych cenach niż zawarte w umowie, na podstawie 

informacji Wykonawcy o stosowanych promocjach, bez konieczności wprowadzania 

aneksu do umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w przypadku: 

1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz i ofertą,   

2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie prawidłowo zrealizowane dostawy, 

3) zmiany miejsca dostawy (w ramach placówek Zamawiającego), 

4) zmian wynikających z przepisów prawa,  

5) zmniejszenia zakresu rzeczowego w przypadku dostarczenia asortymentu złej jakości, 

6) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana ta 

będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy 

w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

3. W przypadku braku danej postaci szczepionki na rynku dopuszcza się możliwość zmian 

dotyczących postaci szczepionek przy zachowaniu tego samego sposobu podania oraz 

właściwości farmakologicznych na podstawie informacji Wykonawcy i akceptacji zmiany 
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przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, bez konieczności wprowadzania 

aneksu do umowy. 

 

§ 10 

Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem okresu, na który została zawarta,  

2) na mocy porozumienia stron, 

3) w wyniku oświadczenia złożonego przez Zamawiającego skutkującego rozwiązaniem 

umowy bez wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego niewykonania, nienależytego 

lub nieterminowego wykonania dostawy. 

 

§ 11 

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienie do obrotu hurtowego produktami leczniczymi. 

 

§ 12 

Umowa  obowiązuje od dnia ……………….. do dnia …………………………. 

 

§13                                                                                    

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

nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 

1 do umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu treści klauzuli stanowiącej 

załącznik nr 2 do umowy, podpisanej przez osobę wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1.  
 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 

dnia 06 września.2001 r. Prawo farmaceutyczne.  

 

§ 15 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 
 


