
Załącznik nr 2 do SIWZ  
 
 

UMOWA Nr SGZOZ/.……. /2016 
na sukcesywną dostawę szczepionek 

 
zawarta w dniu ..................................................2016r.  pomiędzy :  
Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
z siedzibą w 43-385 Jasienica 845, NIP 937-217-41-78, REGON 072140535, KRS 0000031685  
zwanym dalej Zamawiającym  
reprezentowanym przez:  Kierownika SGZOZ – Jana Matuszka  
a  
firmą ...........................................................................................................................................  
NIP:..............................., REGON:............................................, KRS...................................  
zwaną dalej Wykonawcą  
reprezentowaną przez:  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy na rzecz Zamawiającego  
szczepionek zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego: 
a/ w zakresie części nr I - szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi  
                                                                                                                              - w ilości do 500 szt., 
b/ w zakresie części nr II – szczepionek przeciwko grypie typu split        - w ilości do 500 szt., 
c/ w zakresie części nr III – szczepionek przeciw pneumokokom             - w ilości do 120 szt., 
d/ w zakresie części nr IV - szczepionek przeciwko rotawirusom             - w ilości do 50 szt., 
e/ w zakresie części nr V - szczepionek przeciw WZW B                            - w ilości do 60 szt., 
f/ w zakresie części nr VI - szczepionek meningokokowych polisacharydowych grupy C 
                                                                                                                             - w ilości do 20 szt., 
g/ w zakresie części nr VII – szczepionek przeciw meningokokom z grup A,C,W-135 oraz Y 
                                                                                                                              - w ilości do 20 szt., 
h/ w zakresie części nr VIII - szczepionek przeciw meningokokom grupy B                       
                                                                                                                             - w ilości do 40 szt., 
i/ w zakresie części nr IX - szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 
16, 18]                                                                                                          - w ilości do 10 szt., 
j/ w zakresie części nr X- szczepionek przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, 
złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i 
haemophilus typ b, skoniugowana, (adsorbowana )                                 -  w ilości do 30 szt. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, tj. nazwa, producent, ilość, cena jednostkowa 
netto/brutto szczepionki w zakresie części nr: ……………...... określa oferta Wykonawcy, która 
stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
3. Zamawiający w   ust. 1 określił maksymalny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie 
poszczególnych części przedmiotu zamówienia /tj. części nr ....................../ Realizacja 
przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb 



potencjalnych pacjentów Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu 
zamówienia w pełnym wymiarze stanowi uprawnienie z którego  Zamawiający może, lecz nie 
musi, skorzystać. 
4. Wykonawca dostarczać będzie  Zamawiającemu przedmiot umowy /szczepionki/ z co 
najmniej 12 miesięcznym terminem ważności (nie dotyczy szczepionek przeciw grypie). 
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b/ oferta Wykonawcy z dnia ..... 
c/ zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy  

Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana  sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb 
Zamawiającego,  od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.  

 

§ 3 

Realizacja dostaw 

1. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy sukcesywnie w zależności od 
bieżących potrzeb Zamawiającego w ilościach i terminach określonych zamówieniami 
częściowymi. 
2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy w terminie do 2 dni roboczych po 
telefonicznym/e-mailowym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający składać będzie zamówienia częściowe Wykonawcy na adres e-mail: 
.........................................; faksem na nr ……………….....................…. Zamówienie  powinno być 
podpisane przez pracownika Zamawiającego. W treści zamówienia należy wskazać rodzaj 
oraz liczbę zamawianych szczepionek. 
4. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej 
umowy są: 
– ze strony Zamawiającego: Jan Matuszek  tel. kontaktowy/faks 338153283                                
/e-mail sgzozjasienica@wp.pl 
– ze strony Wykonawcy: ……………………………….......tel. kontaktowy/faks/e-mail 
5. Miejscem dostaw przedmiotu umowy jest siedziba Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej, Jasienica  845. 
6. Dostawy winny być realizowane w godzinach od 8:00 do 14:00 w dniach pracy 
Zamawiającego. 
7.  

§ 4 
1. Wykonawca  dostarczać będzie Zamawiającemu przedmiot umowy /szczepionki/ w 

opakowaniach zgodnych z obowiązującymi normami.  
2. Wszelkie koszty i opłaty związane z dostawami przedmiotu umowy tj. transportu, 

opakowania, ubezpieczenia, przygotowania dostaw ponosić będzie Wykonawca. 
3. Wykonawca ponosi konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu 

wprowadzenia do obrotu przedmiotu umowy /szczepionek/ niespełniającego wymogów 
określonych obowiązującymi przepisami i normami. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy w warunkach 
wymaganych obowiązującymi przepisami. 

 



 
 

§ 5 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy  

1. Łączna wartość wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 
w okresie wykonywania umowy, nie może przekroczyć kwoty w wysokości...................... 
zł.  (słownie złotych: …………………………………. złotych 00/100). 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za:  
a/ szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi cenę jednostkową brutto w wysokości 
.............................zł/szt., 
b/ szczepionkę przeciwko grypie typu split cenę jednostkową brutto w wysokości 
.............................zł/szt., 
c/ szczepionkę przeciw pneumokokom cenę jednostkową brutto w wysokości 
.............................zł/szt., 
d/ szczepionkę przeciwko rotawirusom cenę jednostkową brutto w wysokości 
.............................zł/szt., 
e/ szczepionkę przeciw WZW B cenę jednostkową brutto w wysokości 
.............................zł/szt., 
f/ szczepionkę  meningokokową polisacharydową grupy C cenę jednostkową brutto w 
wysokości...............................zł/szt., 
 
g/ szczepionkę przeciw meningokokom grup A,C,W-135 oraz Y cenę jednostkową brutto w 
wysokości .............................zł/szt., 
 
h/ szczepionkę przeciw meningokokom grupy B cenę jednostkową brutto w wysokości 
.............................zł/szt., 
i/ szczepionkę przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] cenę 
jednostkową brutto w wysokości .............................zł/szt., 
j/ szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, 
skoniugowana,(adsorbowana) cenę jednostkową brutto w wysokości 
.............................zł/szt. 
3. Ceny jednostkowe szczepionek, o których mowa w ust. 2 nie mogą ulec zmianie w 
okresie  obowiązywania umowy. 
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresach 
miesięcznych w oparciu o: ceny jednostkowe  brutto szczepionek i faktyczne ilości 
dostarczonych przez Wykonawcę szczepionek w okresie rozliczeniowym. 
5. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej 
na: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, z siedzibą 43-385 Jasienica 
845,  NIP: 937-217-41-78. 
6. Za datę zapłaty strony umowy przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
7. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca może  naliczyć 
odsetki ustawowe. 



8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT tylko w razie jego, 
ustawowej zmiany. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i 
cena brutto. Cena netto pozostaje niezmienna. 

 
 
 

§ 6 
1. Wykonawca  zapewnia wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą 
starannością. 
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad oraz posiada wszelkie 
wymagane prawem atesty i zezwolenia. 
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych, w tym także wad 
ukrytych, Zamawiający niezwłocznie przedstawi przedmiot umowy do reklamacji. 
4. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie 
później jednak niż: 
a/ w ciągu 1 dnia w przypadku braków ilościowych, poprzez dostarczenie brakującego 
towaru, 
b/ w ciągu 2 dni w przypadku wad jakościowych, poprzez dostarczenie towaru wolnego od 
wad jakościowych, licząc od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy i faktury w szczególności w 
przypadku: 
a/ niezgodności z opisem zamówienia; 
b/  dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie mającego określonego w umowie terminu 
przydatności do użycia; 
c/ dostarczenia towarów w niewłaściwych opakowaniach; 
i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji finansowej, w szczególności Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do zapłaty za dostarczony towar. 
6. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie. 

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  20% wynagrodzenia brutto za 
przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1.   
2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę lub opóźnienie  w  dostawie 
przedmiotu umowy /szczepionek/ w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki . 
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki i opóźnienia w  dostawie przedmiotu umowy 
/szczepionek/, będą potrącane z faktury częściowej Wykonawcy (z wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy)  chyba, że Wykonawca zapłaci karę 
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
 

 
 



§ 8 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej (aneks do umowy) i za zgodą obu stron. 
 
 

§ 9 
 

1. W razie wystąpienia 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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi 
zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest 
bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy. 
3. W przypadku nienależytego wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, m.in.: 
powtarzających się opóźnień/zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia lub dostawie 
wadliwego przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej, o której mowa § 7 ust. 1 . 
 

§ 10 
Wypowiedzenie lub złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym 
następuje w formie pisemnej.  

 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.).  
 

§ 12 
Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla siedziby  
Zamawiającego. 
 

§ 13 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

Zamawiający                                        Wykonawca  
 
 


