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23.5. Załącznik nr 5 – „Wzór umowy”  
 

UMOWA  
na dostawę szczepionek 

 
zawarta w dniu .............. w Busku-Zdroju pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                               

z siedzibą w Busku-Zdroju  

reprezentowanym przez: Dyrektora - Mariusz Klimczyk 

zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM 

a  
firmą............................................................... z siedzibą w ................................................., 
przy ul. ........................................................,  zarejestrowaną w .................................................  
reprezentowaną przez: 
............................................................. 
............................................................. 
* podmiotami działającymi wspólnie : 
a) firmą ......................................................... z siedzibą w ................................................., przy 
ul. ........................................................,  zarejestrowaną w .................................................  
reprezentowaną przez: 
.............................................................                                                                                                                             
............................................................. 
zwanym dalej WYKONAWC Ą*/ WYKONAWCAMI * 
 
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia                
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolityDz. U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.) 
 zawarta została umowa następującej treści: 
 
* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie 
............................................................................................................................................. 
*Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 
* niepotrzebne skreślić   

 
§ 1 

 
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa szczepionek, do siedziby Zamawiającego, zgodnie                       

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2.   Dostawa szczepionek będzie realizowana zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego.  
3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym                   
      i  ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części. 
4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami                   
      w  ramach każdej części zamówienia,nie przekraczając wartości zawartej umowy.   
5.   Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu szczepionek po cenach jednostkowych niższych niż         
      w  ofercie np. po cenach promocyjnych  z zachowaniem wymogów określonych  w opisie    
      przedmiotu zamówienia, po uzgodnieniu powyższego pomiędzy stronami umowy.  
6.   Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych   

parametrach w przypadku zmian rejestracyjnych dokonanych w trakcie trwania umowy, których 
nie można było przewidzieć w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena nie ulegnie 
zmianie. 
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§ 2 

 
   Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przy czym  
realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie. 
 

§ 3 
 

1.  Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne 
dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, który 
stanowi oferta Wykonawcy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między 
Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach 
określonych w ust. 5. 

2.  Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z 
załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN .............................................. , plus 
należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto PLN .........................  
( słownie:............................................................................................................................................) 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania 
przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 4. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą 
naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku 
VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu 
uwzględniającego zmianę stawki VAT z dniem obowiązywania przepisów zmieniających stawkę 
VAT. 

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie 
spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3. 

 
 

§ 4 
1.   Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących dostaw jest   Zofia Łukasik  tel. (041) 356-71-16. 
2.   Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach   
      dotyczących dostaw upoważniona jest  ………………….…….. 
3. Wykonawca dostarczać będzie szczepionki na własny koszt i odpowiedzialność do miejsca 

wskazanego  przez Zamawiającego w jego siedzibie, w rodzajach i ilościach zgłoszonych 
telefonicznie, faksem  lub  e- mailem. 

4. Poszczególne dostawy będą realizowane w terminie do ….. dni roboczych od dnia złożenia 
zamówienia. 

5.  Terminy ważności szczepionek w dniu dostawy do Zamawiającego nie mogą być krótsze niż 
- 12 miesięcy. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia: 
   -  Świadectwa Rejestracji lub Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP (Prawo     
      Farmaceutyczne tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 45 poz. 271 z późn.)  
7.  Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 

może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:  
a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż  

          określony w § 4pkt 5; 
b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone; 
c) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczanych towarów w miejscu 

znajdującym się w siedzibie Zamawiającego i wskazanym przez osobę wymienioną w ust.1. 
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d) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie 
posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa rejestracji lub inne dokumenty 
wymagane przepisami prawa; 

e) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, 
która figuruje na fakturze VAT. 

8.   Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw odpowiada Wykonawca. Wartość 
szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z należności wynikającej z faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

9.  Wykonawca dostarcza wraz z każdą partią towaru faktury VAT, (oryginał i kopię). Potwierdzone 
kopie dokumentów Zamawiający zwraca Wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na 
wystawienie faktury VAT bez podpisu.  

10. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.                        
W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby 
wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych                 
z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury 
korygującej. 

 
§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię każdej faktury VAT.  Faktura 
VAT musi posiadać adnotację powołującą się na niniejszą umowę. 

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów 
zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

4. Faktura VAT niezgodna z postanowieniami ust. 2 i 3  nie zostanie przez Zamawiającego 
przyjęta lub zostanie odesłana Wykonawcy bez akceptacji do uzupełnienia. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust. 2 i 3, przy 
czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 

§ 6 
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a)  za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 każdorazowo karę umowną 
w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki; 

b) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę   w 
wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej 
przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego; 

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% niezrealizowanej 
części umowy brutto. 

2. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do 
zapłaty naliczonych kar. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4.  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 powyższych    
     okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  
     mu z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy. 

 
§ 7 

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku 
żadne roszczenia odszkodowawcze. 
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2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku określonym w § 3 ust. 6. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne 
roszczenia odszkodowawcze. 

3.  W przypadku udokumentowanego trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 4 ust. 2 
niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku kiedy Wykonawca nie przedłoży aktualnych świadectw rejestracji szczepionek, 
których termin upłynął podczas trwania umowy. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku 
żadne roszczenia odszkodowawcze. 

 
§ 8 

1.  Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na 
osoby trzecie. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez 
obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności. 

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby    
Zamawiającego. 

5.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  

6.  Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz   
     złożona oferta Wykonawcy. 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1– oferta Wykonawcy. 
 

 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:  
 


