
Załącznik nr 14  

do SWZ ZP/02/21/TP 
Umowa na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek  

 

 

zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Hallera 

21, NIP 592-18-66-748, REGON 190036499, KRS 0000004788, reprezentowanym przez:  

Patrycję Dziewiątkowską-Dudek – Kierownika,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 

............................... z siedzibą w ........................NIP: ...................., REGON ..................., KRS ......................, 
reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w  drodze postępowania 

prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na 

zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, nr  postępowania ZP/02/21/TP. 
 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie 

Gdańskim, według rodzaju i ilości zgodnej z SWZ i ofertą Wykonawcy z dnia ……………………, 

stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, według następujących pakietów: 
1) Pakiet nr …………………. 

2) Pakiet nr …………………. 

2. Wszystkie szczepionki Wykonawca dostarczy w opakowaniach fabrycznie nowych, zgodnych 

z rodzajem i przeznaczeniem. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że szczepionki będące przedmiotem umowy są dopuszczone do obrotu na rynku 

polskim i posiadają wymagane prawem dokumenty, stwierdzające ich dopuszczenie do stosowania oraz 

posiadają aktualne świadectwo rejestracji. 
2. Wykonawca oświadcza, że zbywalna rzecz jest wolna od wszelkich długów i obciążeń. 
 

§ 3 

 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

§ 4 

 

1. Strony uzgadniają wartość umowy w oparciu o złożoną ofertę na kwotę ............................ PLN brutto 

(słownie: .................................................................................................). 
2. Podane ilości poszczególnych szczepionek są wielkościami szacunkowymi i w czasie obowiązywania 

umowy mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, wynikających  

z zapotrzebowania zgłaszanego przez pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych udzielanych 

przez Zamawiającego, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego 

nie mogą być podstawą do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą do 

odmowy ich realizacji.  
3. Zamawiający zastrzega, że minimalny poziom zamówienia wyniesie 30% wartości i ilości asortymentu 

stanowiącego przedmiot zamówienia.  
4. Strony dopuszczają zastosowanie w ramach akcji promocyjnych niższych cen niż zadeklarowane  

w ofercie Wykonawcy i zapisane w niniejszej umowie. 

5. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie zamó-

wień w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu. 



6. Dopuszcza się możliwość składania zamówień drogą telefoniczną lub faxem na numer telefonu wskazany 

przez Wykonawcę. 
7. Zamówione szczepionki Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, w specjalnych lodówkach 

gwarantujących zachowanie tzw. „zimnego łańcucha”, na własny koszt, w terminie ……. dni roboczych 

od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, w godzinach jego pracy. 
8. Okres przydatności do użytku zamawianych szczepionek nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od 

daty dostawy, z wyjątkiem szczepionek, które ze względu na swą specyfikę wymagają krótszego terminu. 

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę szczepionek o krótszym terminie ważności, Zamawiającemu 

przysługuje prawo ich zwrotu i wymiany na koszt Wykonawcy. 
9. W przypadku, gdy termin realizacji dostawy przypada na dzień wolny od pracy Zamawiającego, dostawa 

nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wolnym dniu. 
10. Odbiór szczepionek odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury. 
11. Ceny określone w ofercie nie mogą ulec zmianie w całym okresie trwania niniejszej umowy chyba, że  

nastąpi podwyższenie podatku VAT lub innych opłat i danin publicznych niezależnych od Wykonawcy, 

z zastrzeżeniem ust. 7. 
12. Wprowadzenie zmian w cenach musi każdorazowo zostać poprzedzone przez Wykonawcę pisemnie. 
13. Zapłata za dostarczone szczepionki nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy, na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
 

§ 5 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części Wykonawca  zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto 

zamówionych szczepionek za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 30% netto łącznej wartości umowy. 
2. W sytuacji, gdy przewidziane kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do 

obrotu szczepionek nie spełniających wymogów określonych obowiązującymi przepisami i  normami. 
4. Wymiana towaru wadliwego bądź niezgodnego z zamówieniem odbywać się będzie na koszt Wykonawcy 

w ciągu 24 godzin od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego faksem bądź e-mailem o wadliwości 

lub niezgodności otrzymanego towaru. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 10, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości 

i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy, przy czym w przypadku zakupu interwencyjnego: 
1) zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu, 
2) Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy między ceną zakupu 

interwencyjnego a ceną dostawy. Różnica ta nie stanowi kary umownej, o której mowa w ust. 1. 
 

§ 6 

 

1. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczony przedmiot zamówienia 

wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, którzy nie byli wymienieni 

w Ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
3. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą 

przestrzegać wszelkich postanowień umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie 

działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 
 

§ 7 

 

1. Każda ze Stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku 

z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za pisemnym 

powiadomieniem drugiej Strony, gdy: 
1) wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej 

upadłości;  
2) strona odmawia wykonywania umowy. 

2. 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 



wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy przedmiotu 

umowy do dnia odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ustawy.  

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo 

zamówień publicznych, Kodeks cywilny i inne właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia 

w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. Zmiana zawartej umowy nastąpić może jedynie w warunkach określonych w art. 455 ustawy. 
5. Warunkiem dokonania zmian wskazanych powyżej może być: 

1) wprowadzenie na rynek przez Wykonawcę produktu zmodyfikowanego bądź udoskonalonego; 
2) wystąpienie przejściowego braku produktu, przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu 

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową; 
3) zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji 

i funkcjonowania; 
4) wymagające prawidłowej realizacji przez Zamawiającego zadań związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych; 
5) podniesienie poziomu/jakości świadczonych usług przez Zamawiającego; 
6) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; 
7) konieczność wynikająca ze zmiany przepisów prawa. 

6. W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa wyżej, Zamawiający bądź Wykonawca, w terminie do 14 

dni od ich wystąpienia, powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, 

w terminie do 7 dni od daty w/w powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień 

umowy w przedmiotowym zakresie. 
7. Strony oświadczają, że pod pojęciem „siły wyższej” uznają jedynie zdarzenia wynikające 

z nieprzewidzianego działania sił przyrody lub działań wojennych. 

8. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy. 
9. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


