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w dniu .................... w siedzibie Zamawiającego ................................................................................................................................................ 
pomiędzy  Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 ......................................... 
wpisanym … do ....................................., nr .......................................................................................... 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektor Wojciech Wokulski ........................................................................................................................................................... 
 

a ................................................................................... z siedzibą: ....................................................................................................................... 
wpisaną w dniu ..................... do .......................................................................................................................................................................... 
prowadzonej przez ................................................., nr ......................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
NIP ........................, Urząd Skarbowy .........................................................................., REGON ....................................................................... 
 

W następstwie wyboru przez Zamawiającego Dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2013r., poz. 907 ze zm.), zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1  

 
1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia sukcesywnie w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 

31.03.2015r. szczepionek przeciwko wirusowi HPV w szacowanej ilości 465 sztuk/dawek. 
2. Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć potencjalną możliwość realizacji pełnej dostawy w całym okresie obowiązywania umowy. 
3. Dostawca oświadcza, że przedmiot dostawy odpowiadał będzie wszelkim wymaganiom prawnym, w szczególności określonym 

ustawą Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz.U. z 2008r. nr 45, poz. 271 ze zm.), ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. nr 107, 
poz. 679 ze zm.). 

4. Wszelkie wyroby medyczne i/lub produkty lecznicze stanowiące składowe dostawy są dopuszczone do obrotu i używania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawca gwarantuje spełnienie powyższego warunku w całym okresie obowiązywania umowy – ustanie 
uprawnień wynikających z dopuszczenia obciąża wyłącznie Dostawcę. 

5. Wymaga się, aby przedmiot dostawy był każdorazowo (dla każdej dostawy cząstkowej) zapakowany w sposób gwarantujący jego 
sterylność i nienaruszalność fizyczną. Każda ze szczepionek winna być zapakowana osobno; pakowania zbiorczego nie dopuszcza się. 
Nie spełnienie tego warunku może skutkować brakiem finalizacji odbioru danej partii dostawy oraz powstaniem zwłoki z winy 
Dostawcy. 

6. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji używania w odniesieniu do wyrobów objętych zamówieniem. Instrukcja używania 
winna określać w szczególności: oznaczenie (nazwę) szczepionki, nazwę producenta, datę ważności oraz numer serii szczepionek, 
właściwości, funkcje i działanie wyrobu, informacje o ryzyku związanym z używaniem oraz określenie przewidzianego zastosowania 
wyrobu. Nie spełnienie tego warunku może skutkować brakiem finalizacji odbioru danej partii dostawy oraz powstaniem zwłoki 
z winy Dostawcy. Wymogi dotyczące Instrukcji mogą być spełnione poprzez zawarcie stosownych informacji na opakowaniu 
szczepionek.  

7. Szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia muszą mieć zagwarantowany min. 12-miesięczny okres przydatności do użycia, licząc 
od dnia skutecznego ich odbioru przez Zamawiającego. Stosowny dokument gwarancyjny będzie wymagany przez Zamawiającego 
przy odbiorze każdej partii szczepionek. Wymogi dotyczące gwarancji mogą być spełnione poprzez zawarcie stosownych informacji 
na opakowaniu szczepionek.  

§ 2 
 
1. Strony ustalają, że koszt 1 sztuki/dawki szczepionki stanowiącej przedmiot dostawy wyniesie ................. netto (słownie: ........) 

................. brutto (słownie: .....)  
2. Określone przez strony w ust.1 ceny jednostkowe są stałe i obligatoryjne dla wszystkich dostaw cząstkowych w całym okresie 

obowiązywania umowy. 
3. Szacunkowa łączna wartość niniejszej umowy, wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych oraz planowanej ilości szczepionek 

(465 sztuk/dawek) wynosi ......................... zł brutto. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej lub większej ilości szczepionek, niż określona w § 1 ust.1. Zmniejszenie 

ceny łącznej nie będzie wówczas powodowało konieczności sporządzenia aneksu. Zwiększenie dostawy będzie traktowane jako 
zamówienie dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 3 

  
1. Za przedmiot niniejszej umowy Dostawca wystawiał będzie faktury VAT ze szczegółowym wyspecyfikowaniem jego charakteru, 

ilości i wartości. Faktury wystawiane będą za każdą partię rzeczywiście dostarczonego przedmiotu dostawy dla każdej dostawy 
cząstkowej. W przypadku dostarczenia faktury VAT łącznie z dostawą cząstkową nie będzie ona respektowana do momentu 
sprawdzenia dostawy cząstkowej pod kątem spełnienia wymagań Zamawiającego oraz potwierdzenia odbioru.  

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie przez Zamawiającego dokumentu dostawy danej partii przedmiotu umowy 
oraz przedłożenie przez Dostawcę dokumentów wymaganych przy odbiorze, tj. instrukcji używania oraz gwarancji. Zapis ust.1 zd. 2 
należy stosować odpowiednio. 

3. Należności wynikające z umowy Zamawiający regulował będzie przelewem ze swojego konta w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktury VAT. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 4 
 

1. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu niniejszej umowy zobowiązują Dostawcę do przedstawiania przy każdej dostawie instrukcji 
używania oraz dokumentu gwarancyjnego (postanowienia gwarancyjne na opakowaniu są spełnieniem ww. warunku). 

2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot dostawy ma wadę zmniejszającą jego wartość 
lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony, lub gdy przedmiot dostawy nie posiada właściwości, o których istnieniu 
Dostawca zapewnił Zamawiającego. O stwierdzeniu wad Zamawiający zawiadamia Dostawcę niezwłocznie, za wyjątkiem opisanym 
w ust.6. 

3. W wypadku potwierdzenia wadliwości dostarczonej partii towaru Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia takiej 
samej partii towaru wolnego od wad. 

4. Okoliczność opisana w ust.2 oraz nie dopełnienie obowiązku wskazanego w ust.3 stanowią przesłanki do wypowiedzenia przez 
Zamawiającego umowy z winy Dostawcy, ze skutkiem natychmiastowym. 

5. W razie uzasadnionej reklamacji Dostawca ponosi koszty zwrotu wadliwego towaru, dostawy towaru wolnego od wad oraz wszelkie 
inne koszty, których poniesienia strony mogłyby uniknąć, gdyby Dostawca w terminie dostarczył towar wolny od wad. 

6. Reklamacje Zamawiającego związane z odbiorem partii dostaw cząstkowych mogą być składane w terminie do 2 dni licząc od dnia 
otrzymania towaru i załatwiane będą przez Dostawcę w terminie 2 dni licząc od chwili ich zgłoszenia. Brak reakcji Dostawcy w tym 
terminie poczytywany będzie jako uwzględnienie reklamacji i potwierdzenie stawianych zarzutów.  

 
§ 5 

 
1. Dostawca będzie dostarczał Zamawiającemu każdą partię przedmiotu dostawy w terminie do 3 dni od chwili złożenia przez niego 

telefonicznego, faksowego lub pisemnego zapotrzebowania, z zastrzeżeniem postanowień ust.2. 3-dniowy termin dostawy może 
obejmować święta i dni wolne od pracy, ale nie może składać się wyłącznie z takich dni. 

2. Zamawiający w zgłoszeniu może określić dłuższy termin dostawy, niż przewidziany w ust.1, bądź wskazać dziennie planowaną datę 
dostawy. 

3. Opóźnienie dostawy niepoprzedzone stosownymi uzgodnieniami stron skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 10, 
a w przypadku powtarzających się uchybień również rozwiązaniem umowy z winy Dostawcy. 

4. Zamawiający przyjmował będzie dostawy wyłącznie w godz. 800-1300 w dni robocze. Dostarczenie szczepionek po godz. 1300 może 
skutkować nie dokonaniem odbioru z winy Dostawcy, a w przypadku upływu terminu wskazanego w ust.1 będzie traktowane jako 
dzienna zwłoka w dostawie, chyba, że odbiór dostawy w innych godzinach niż 800-1300 był przedmiotem uprzednich uzgodnień stron. 

5. Przedmiot umowy dostarczany będzie każdorazowo do placówek Zamawiającego lub innych specjalnie wyznaczonych punktów 
odbioru, do których zaliczają się: 
1) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim, 
2) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim, 
3) Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim, 
4) Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, 
5) SZOZ Multimed, ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim. 

6. Zamówienie cząstkowe dotyczące każdej dostawy cząstkowej będzie szczegółowo wskazywało asortyment dostawy w rozbiciu 
na poszczególne punkty odbioru. 

7. Odbiór każdej dostawy cząstkowej dokonywany będzie przez osoby nadzorujące i koordynujące pracę w każdym z punktów odbioru 
lub osoby przez nie wyznaczone. 

8. Przedmiot umowy dostarczany będzie na wyłączny koszt Dostawcy przy pomocy środka transportowego zapewniającego 
nienaruszalność przedmiotu dostawy. Uszkodzenia szczepionek lub opakowań szczepionek powodujące powstanie niezgodności 
przedmiotu dostawy z warunkami zamówienia lub ujemnie wpływające na funkcjonalność zamawianych wyrobów obciążają 
w całości Dostawcę. 

§ 6 
 
1. Dostawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdej sytuacji mogącej spowodować utrudnienia 

planowanej dostawy lub okresowy brak możliwości takiej dostawy. 
2. Okresowy brak możliwości dostawy, który przekracza termin określony w § 5 ust.1 o min. dwa dni, powinien być bezwzględnie 

zgłoszony Zamawiającemu na piśmie lub za pomocą faksu. Zgłoszenie takie powinno zawierać uzasadnienie opóźnienia oraz 
szacowany termin realizacji opóźnionej dostawy. 

§ 7  
 

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 powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Dostawca może żądać wyłącznie zwrotu poniesionych kosztów. Wyłączona jest odpowiedzialność Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust.1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
uzasadnienie.  

§ 8 
 

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) została rozwiązana firma Dostawcy, 
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 
3) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo 

wezwania Zamawiającego na piśmie.   
2. Postanowienia § 7 ust.3 stosuje się odpowiednio.    
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§ 9 
 

1. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający mimo pisemnego upomnienia nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktur w terminie pięciu tygodni od upływu terminu określonego w § 3 ust.3, 

2. Okoliczności, o których mowa w ust.1, nie uprawniają Dostawcy do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym zgodnie 
z dyspozycją przepisu art. 492 kc, bez wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 10 dni licząc od dnia 
wystąpienia zwłoki. 

3. Postanowienia § 7 ust.3 stosuje się odpowiednio. 
§ 10 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, naliczane według następujących zasad: 

1) za przekroczenie terminu planowanej dostawy, z wyłączeniem przesłanek w umowie przewidzianych, Dostawca zapłaci 
Zamawiającemu kwotę 2000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za każde zawinione przekroczenie terminu płatności faktur Dostawca będzie naliczał Zamawiającemu odsetki ustawowe, 
3) w razie nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zapłaci on Dostawcy 10 % szacunkowej wartości 

przedmiotu niniejszej umowy netto, określonej w § 2, 
4) w razie nieuzasadnionej odmowy zawarcia umowy przez Dostawcę zapłaci on Zamawiającemu 10 % szacunkowej wartości 

przedmiotu niniejszej umowy netto, określonej w § 2. 
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 
§ 11 

 
1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie w drodze zastosowania 

przewidzianych prawem środków mediacji lub zapisu na sąd polubowny. O wyborze sposobu rozstrzygnięcia sporu zadecyduje 
Zamawiający przekazując pisemną informację Dostawcy. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust.1 spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 
i rzeczowo dla Zamawiającego. 

§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP/PN/02/14, 
przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach proceduralnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.  

 
§ 14 

 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        .............................            ............................... 

                            (pieczątka)                                 (pieczątka) 
                                  DOSTAWCA                   ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 

       ......................  ......................          .......................               ....................... 
                 (data)       (podpis)                        (data)                        (podpis) 


