
Umowa nr ___.2021

W dniu ...………. 2021 roku pomiędzy Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, z siedzibą:

32-600   Oświęcim,   ul.   Garbarska   1,   zwanym   w dalszej   części   umowy   „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Wojciecha Wokulskiego Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

a  …..…………………..,   zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez

Zamawiającego  wyboru   oferty  w trybie   podstawowym   na podstawie   art. 275   pkt 1   ustawy   z dnia

11 września   2019 r.   Prawo   zamówień   publicznych   (tekst   jednolity:   Dz. U.   z 2019 r.   poz. 2019

z poźn. zm., dalej: „ustawa Pzp”) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający   zleca,   a  Wykonawca   zobowiązuje   się   do   dostarczenia   sukcesywnie szczepionek  dla

potrzeb ZLA Oświęcim w 2022 roku.

2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuję dostawę:

1) szczepionek przeciw WZW typu B dla dorosłych wraz ze strzykawką i igłą w ilości 250 szt.

2) szczepionek przeciw grypie czterowalentnych (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 1000 szt.

3) szczepionek skojarzonych przeciw:  błonicy,   tężcowi,  krztuścowi,  polio,   inwazyjnym zakażeniom

wywołanym przez Haemophilus influenzae typ B (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 350 szt.

4) szczepionek 13 walentnych przeciwko pneumokokom (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 300

szt.

3.  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć potencjalną możliwość realizacji dostawy w pełnej ilości:

a)  dla  asortymentu określonego w części  1,  3   i  4    zamówienia  –  w całym okresie  obowiązywania

umowy;

b) dla asortymentu określonego w części 2 zamówienia – w okresie od 01.09.2022r. do 31.12.2022r.;

§ 2

1. Wykonawca oświadcza,  że przedmiot  dostawy odpowiadał  będzie  wszelkim wymaganiom prawnym,

określonym w stosownych ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw w zakresie, w jakim im

podlega,  w  szczególności  ustawie  Prawo  farmaceutyczne   (t.j.:  Dz.U.   z  2020r.  poz. 944  ze   zm.)  oraz

ustawie o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 186 ze zm.), a także aktach wykonawczych do

tych ustaw.
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1. Produkty   lecznicze   objęte   dostawą   winny   być   wpisane   do   Rejestru   Produktów   Leczniczych

Dopuszczonych   do   Obrotu   na   terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej,   prowadzonego   przez   Urząd

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Wszelkie wyroby medyczne stanowiące składowe dostawy winny być dopuszczone do obrotu i używania

na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej   /do  obrotu  w UE przez   rynek  polski   zgodnie  z  obowiązującym

systemem prawnym, oraz oznaczone znakiem CE (zgodnie z przepisami prawa). W przypadku, w którym

w okresie  obowiązywania  umowy upływa okres ważności  pozwolenia,  Zamawiający  może żądać  od

Wykonawcy przedłożenia kopii wniosku o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do

obrotu lub innego dowodu potwierdzającego niewygaśnięcie tego pozwolenia.

3. Dla   każdego   z  wyrobów  medycznych  objętych  przedmiotem   zamówienia  wymaga   się   dostarczenia

instrukcji   używania   lub   innego  dokumentu  potwierdzającego  wymagania   techniczno-eksploatacyjne

wyspecyfikowane przez Zamawiającego oraz określającego przewidywane zastosowanie wyrobu zgodne

z oczekiwaniami   Zamawiającego.  Nadruk  na  opakowaniu   lub  ulotka   informacyjna   spełniające  pow.

wymagania treściowe będą uznane za wystarczające do spełnienia tego warunku.

4. Okres przydatności do użytku zamawianych szczepionek nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od

dnia   skutecznego   ich   odbioru   przez   Zamawiającego   zgodnie   z   warunkami  umowy,   z   wyjątkiem

szczepionek,   które   ze   względu   na   swą   specyfikę   wymagają   krótszego   terminuj,   jednak   termin

przydatności również w tym przypadku nie może być krótszy niż koniec sezonu tj. 31.03.2023r., na który

została zamówiona szczepionka. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę szczepionek o krótszym

terminie  ważności,   Zamawiającemu przysługuje  prawo  ich   zwrotu   i  wymiany  na   koszt  Wykonawcy.

Stosowny dokument gwarancyjny będzie wymagany przez Zamawiającego przy odbiorze każdej partii

przedmiotu dostawy – nadruk na opakowaniu lub ulotce informacyjnej szczegółowo określający datę

ważności danej partii szczepionek będzie uznany za spełnienie tego warunku. 

5. Zamawiający  wymaga,   aby   przedmiot   dostawy   był   każdorazowo   (dla   każdej   dostawy   cząstkowej)

zapakowany w sposób gwarantujący jego sterylność i nienaruszalność fizyczną. Wymaga się ponadto,

aby szczepionki stanowiące przedmiot  umowy  posiadały odrębne opakowanie; pakowania zbiorczego

nie dopuszcza się.  Nie spełnienie pow. warunków może skutkować brakiem finalizacji  odbioru danej

partii dostawy przy założeniu zwłoki z winy Wykonawcy. 

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  Wykonawcy.  Wymogi  dotyczące   Instrukcji  mogą  być   spełnione  poprzez

zawarcie stosownych informacji na opakowaniu szczepionek.
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7. Zamawiający   dopuszcza   wyroby/produkty   równoważne   (lub biorównoważne)   opisywanym.

Zamawiający informuje, iż ilekroć w umowie w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest

za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji  technicznych, referencyjnych

systemów technicznych, w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych, pochodzenia, nazw

własnych, numerów katalogowych, oznaczeń producenta, wskazane rozwiązanie należy traktować jako

przykładowe,   określające   minimalne   wymagane   dla   danego   materiału/urządzenia/technologii

parametry   jakościowo-użytkowe.   Zamawiający   dopuszcza   wówczas   rozwiązanie   przynajmniej

równoważne z opisywanym.

8. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do

obrotu szczepionek nie spełniających wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami.

§ 3

1. Termin   realizacji   zamówienia:   dostawy   sukcesywne,   zgodnie   z   bieżącym   zapotrzebowaniem

Zamawiającego przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy. 

2. Termin obowiązywania umowy  od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 4

1. Realizacja  dostaw odbywać się  będzie  sukcesywnie  w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie

zamówień cząstkowych, w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu. Przedmiot dostawy będzie

spełniał  wymagania   Zamawiającego  określone  w  § 2   umowy.  Warunek   ten  odnosi   się   do   każdej

dostawy cząstkowej w okresie realizacji zamówienia.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie na wyłączny koszt Wykonawcy, do następujących

przychodni Zamawiającego w zależności od złożonego zapotrzebowania (zamówienia):

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.

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

wskazany przez Wykonawcę.

4.  Zamówione szczepionki Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt w terminie

do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego w godzinach pracy  Zamawiającego. W

przypadku,   gdy   termin   realizacji   dostawy  przypada  na  dzień  wolny  od  pracy,   dostawa  nastąpi  w

pierwszym   dniu   roboczym   następującym   po   wolnym   dniu.   Z   uwagi   na   strategiczny   charakter

przedmiotu  umowy  opóźnienie  dostawy  nie poprzedzone   stosownymi  uzgodnieniami   stron  będzie
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traktowane   jako   zwłoka   i   bezwzględnie   skutkowało   naliczeniem   kar   umownych   określonych   w 

umowie,   a   w   przypadku   powtarzających   się   uchybień   również   rozwiązaniem   umowy   z winy

Wykonawcy. 

5. Wymóg   awizowania   przez   Wykonawcę   ścisłego   terminu   dostawy   (dzień   i   przybliżona   godzina).

Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze. Uchybienie temu

terminowi dziennemu traktowane będzie jako zwłoka dostawy oraz skutkować będzie naliczeniem kary

umownej. Odbiór szczepionek w innych godzinach niż 8:00 – 14:00 jest wykluczony, chyba że strony

uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru.

6. Każda  dostarczona  partia   szczepionek  na   życzenie  Zamawiającego  musi  być  udokumentowana  np.

świadectwem jakości, certyfikatem jakości, które należy dołączyć do produktów podczas dostawy oraz

musi posiadać kartę charakterystyki substancji/mieszaniny lub dokument równoważny.

7. Poszczególne dostawy przedmiotu umowy będą się odbywały w ilości każdorazowo wymaganej przez

Zamawiającego. 

8. Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   zakupu   łącznie  mniejszej   lub  większej   ilości   szczepionek,   niż

określona   w   § 1   ust.   2   umowy.   Zmniejszenie   ceny   łącznej   nie   będzie   wówczas   powodowało

konieczności sporządzenia aneksu. Zakres dostawy będzie determinowany rzeczywistymi potrzebami

Zamawiającego.

9.  Ilości wskazane w § 1 ust. 2 umowy mają charakter wielkości prognozowanych, a nie bezwzględnych.

10. Wykonawca   zapewni   dostawę   przedmiotu  umowy  przy   pomocy   środka   transportowego

zapewniającego   nienaruszalność   przedmiotu   dostawy.   Uszkodzenia   szczepionek   lub   opakowań

szczepionek   powodujące   niezgodność   z warunkami   zamówienia   lub   ujemnie   wpływające   na

funkcjonalność   zamawianych   wyrobów   obciążają   w całości   Wykonawcę.   Szczepionki   muszą   być

dostarczone z zachowaniem tzw. łańcucha chłodniczego, zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu

oraz   zwalczaniu   zakażeń   i   chorób   zakaźnych   u   ludzi   (t.j.:   Dz.U.   z 2020r.,   poz.   1845).   Pojazdy   do

transportu szczepionek muszą być wyposażone w zwalidowane systemy stałej kontroli temperatury; na

każde życzenie Zamawiającego Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożyć Zamawiającemu rejestr

temperatur dotyczący danej partii szczepionek.

§ 5

1. Odbiór   każdej   partii   przedmiotu  umowy  następował   będzie   na   terenie   placówek   Zamawiającego

wskazanych w § 4 ust. 2 umowy, chyba że strony uzgodnią inne miejsce odbioru w zapotrzebowaniu.

2. Odbiór   każdej   partii   przedmiotu   dostawy   dokonywany   będzie   wyłącznie   przez   osoby   do   tego

wyznaczone (pracowników placówek) i wskazane w zgłoszeniu zapotrzebowania.

3.  Odbiór szczepionek odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.
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4.  Podstawą wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie przez Zamawiającego dokumentu dostawy

danej partii przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać dla każdej dostarczonej partii przedmiotu dostawy w dniu

jej odbioru:

1) instrukcję używania wyrobu, 

2) dokument gwarancyjny z określeniem terminu ważności szczepionek. Nadruk na opakowaniu lub

ulotce informacyjnej szczegółowo określający datę ważności danej partii szczepionek.

6. W   razie   uzasadnionej   reklamacji  Wykonawca   ponosi   ponadto   koszty   zwrotu   wadliwego   towaru,

dostawy   towaru  wolnego  od  wad   oraz  wszelkie   inne   koszty,   których  poniesienia   strony  mogłyby

uniknąć, gdyby Wykonawca w terminie dostarczył towar wolny od wad.

7.    Reklamacje  Zamawiającego związane z  odbiorem partii  dostaw cząstkowych mogą być   składane w

terminie do 2 dni licząc od dnia odbioru produktu (lub od dnia otrzymania dokumentów składanych

wraz   z   dostawą   na   życzenie   Zamawiającego,   jeśli   będą   uzupełniane   po   warunkowym   odbiorze

dostawy) i załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 2 dni licząc od chwili ich zgłoszenia. Brak

reakcji Wykonawcy w tym terminie poczytywany będzie jako uwzględnienie reklamacji i potwierdzenie

stawianych zarzutów. 

8.     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.

§ 6

Zakres  świadczenia  Wykonawcy wynikający  z umowy  jest   tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym

w ofercie.

§ 7

Okres rękojmi na zasadach i warunkach określonych przepisami K.c.

§ 8

1.  Strony ustalają następujące ceny jednostkowe za przedmiot dostawy:

a) Szczepionka przeciw WZW typu B dla dorosłych - ............ zł brutto

b) Szczepionka przeciw grypie czterowalentna (ampułkostrzykawka) - ....... zł brutto
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c) Szczepionek   skojarzonych   przeciw:   błonicy,   tężcowi,   krztuścowi,   polio,   inwazyjnym

zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ B (w postaci ampułkostrzykawek) -

......................... zł brutto

d) Szczepionek 13 walentnych przeciwko pneumokokom (w postaci ampułkostrzykawek)  - 

……….. zł brutto

2. Strony   ustalają,   że   określone   przez   Wykonawcę   ceny   jednostkowe   są   stałe   i   obligatoryjne   dla

wszystkich dostaw cząstkowych w całym okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem przypadków

określonych w umowie.

3.   Szacunkowa łączna wartość niniejszej  umowy, wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych oraz

planowanej ilości szczepionek (oddzielnie dla każdej części) wynosi ......................... zł brutto.

Na łączną cenę składa się:.

- Część nr 1 ……………………..,

- Część nr 2 ……………………..,

- Część nr 3 ………………………,

- Część nr 4 ……………………..,

4. Wynagrodzenie wykonawcy nie będzie podlegać zmianom i waloryzacji w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie.

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie przez Zamawiającego dokumentu dostawy

danej partii przedmiotu umowy.

6. W okresie obowiązującej umowy Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z promocji na każdą

szczepionkę, o ile cena jest niższa niż cena jednostkowa.

7. Za   przedmiot   niniejszej   umowy   Wykonawca   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, jeśli w toku sprawdzania dostawy cząstkowej

pod kątem   spełnienia  wymagań   Zamawiającego   stwierdzona   zostanie  wadliwość   dostawy,   faktura

będzie odsyłana bez księgowania wraz z towarem, chyba że strony w toku dwustronnych porozumień

ustalą inny sposób postępowania.

8. Wykonawca   będzie   wystawiał   faktury   VAT   dla   każdej   dostawy   i   za   faktycznie   dostarczoną   ilość

szczepionek w określonym asortymencie. Wypłacane należności będą proporcjonalnie zmniejszane o

kary umowne naliczone w okresie rozliczeniowym, za który wystawiono fakturę (o ile zaistnieje taka

sytuacja).
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9. Należności  wynikające   z   umowy   Zamawiający   regulował   będzie   przelewem  ze   swojego   konta,  w

terminie  …. dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za

dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

10. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

11. Zapłata wynagrodzenia   i wszystkie   inne płatności  będą realizowane przez Zamawiającego w złotych

polskich (PLN).

12. Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP: 5492062913).

13. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT (NIP:  ………..….) zobowiązany jest do podania na fakturze

swojego  numeru   rachunku   rozliczeniowego,  który  figuruje  w wykazie  podmiotów,  o których  mowa

w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista), pod rygorem

wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy,

dalszego podwykonawcy.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:

1) z   uwagi   na   strategiczny   charakter   dostaw   za   przekroczenie   terminu   planowanej   dostawy,

(traktowanej  jako   zwłoka),   z   wyłączeniem   przesłanek   w   umowie   przewidzianych,  Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą 30% brutto wartości opóźnionej dostawy cząstkowej,

ale nie więcej niż 2000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym Strony ustalają, że kara

umowna  nie  przekroczy   równowartości   kwoty  należnej  z   tytułu  wystąpienia   zwłoki  w   realizacji

dostawy wynoszącej 21 dni,

2) za odstąpienie   od umowy   przez   Stronę   umowy   z przyczyn   leżących   po stronie   Wykonawcy

w wysokości 10% wskazanego w umowie  łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

3)  za niewykonanie umowy-w wysokości 10% wskazanego w umowie łącznego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy;

2.   Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie przekroczy

wartości 30% wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

3. W sytuacji,  gdy przewidziane kary umowne nie pokryją  szkody,  Zamawiającemu przysługuje prawo

żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Przed  naliczeniem   kar   umownych   Zamawiający  może  wezwać  na   piśmie  wykonawcę   do   złożenia

pisemnych  wyjaśnień   dotyczących   uchybienia   skutkującego   naliczeniem   kar   umownych,   o których

mowa   w ust. 1.   Zamawiający   dokona   oceny   złożonych   przez   wykonawcę   wyjaśnień,   biorąc

w szczególności  pod uwagę stopień zawinienia  wykonawcy,   i na  takiej  podstawie podejmie decyzję

o naliczeniu   kar   umownych.  W przypadku,   gdy  w ramach   składanych  przez  wykonawcę  wyjaśnień
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zostanie udowodnione, że uchybienie powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i od niego

niezależnych, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych.

5. Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   potrącania   kar   umownych   z należnego   Wykonawcy

wynagrodzenia.

§ 10

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.

§ 11

Przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie może być dokonywane wyłącznie za pisemną

zgodą Zamawiającego.

§ 12

Merytoryczny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy   pełnić będzie  Dyrektor Zakładu Lecznictwa

Ambulatoryjnego.

§ 13

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy

kary umowne, o których mowa § 9, nie pokryją w całości wartości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 14

1. Zamawiający, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, może odstąpić od umowy:

1) w terminie   30 dni   od   dnia   powzięcia   wiadomości   o zaistnieniu   istotnej   zmiany   okoliczności

powodującej,   że  wykonanie   umowy   nie   leży  w interesie   publicznym,   czego   nie  można   było

przewidzieć   w chwili   zawarcia   umowy,   lub   dalsze   wykonywanie   umowy   może   zagrozić

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

e) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

f) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

g) Trybunał   Sprawiedliwości  Unii   Europejskiej   stwierdził,   w ramach   procedury   przewidzianej

w art. 258   Traktatu   o funkcjonowaniu  Unii   Europejskiej,   że Rzeczpospolita   Polska  uchybiła

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
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2014/25/UE  i dyrektywy  2009/81/WE,   z uwagi  na   to,   że  Zamawiający  udzielił   zamówienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której

zmiana dotyczy.

3. W przypadkach,   o których   mowa   w ust. 1,   Wykonawca   może   żądać   wyłącznie   wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

1. Zamawiający   przewiduje  możliwość  wprowadzenia   istotnych   zmian   do   treści   zawartej   umowy  w

następującym zakresie: 

1) ceny brutto realizacji dostaw:

a) ceny   szczepionek   objętych   umową  mogą   ulec   zmianie   tylko  w   przypadku:   zmiany   cen

urzędowych, zmiany stawek VAT na oferowane szczepionki. Wprowadzenie zmian będzie się

odnosić   wyłącznie   do   części   przedmiotu   umowy   realizowanej,   zgodnie   z   terminami

ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających ceny, stawek VAT oraz

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana. Warunkiem

dokonania   takiej   zmiany   będzie   skierowanie   do   Zamawiającego   pisemnego   wniosku

wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana

wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych

cen.

b) w   przypadku   wystąpienia   siły   wyższej   uniemożliwiającej   wykonanie   przedmiotu   umowy

zgodnie   z jej   postanowieniami.   Pod   pojęciem   siły   wyższej   rozumie   się   wydarzenie   lub

okoliczność  o charakterze  nadzwyczajnym,  na którą Wykonawca ani  Zamawiający nie mają

wpływu;  wystąpieniu  której  Wykonawca  ani  Zamawiający,  działając   racjonalnie,  nie  mogli

zapobiec   przed   zawarciem  umowy;   której,  w przypadku   jej  wystąpienia,  Wykonawca   ani

Zamawiający,  działając  racjonalnie,  nie  mogli  uniknąć  lub  jej  przezwyciężyć  oraz  która  nie

może   być   zasadniczo   przypisana   Wykonawcy   ani   Zamawiającemu,   a także   zdarzenie

nadzwyczajne   losowo   wywołane   przez   czynniki   zewnętrzne,   którego   nie   można   było

przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi

lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:

a) okoliczności, o których mowa w pkt 1;

b) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie

dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

c) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
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3) zmian przewidzianych zapisami niniejszej umowy inne niż określone w pkt 1 i 2;

4) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp;

5) w przypadku zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie

przedmiotu zamówienia lub zakresu płatności.

2. Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

winna odpowiadać kwotowo zmianie kosztów wykonania   następującej na skutek wystąpienia tych

okoliczności.

3. Zmiana terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, winna

odpowiadać okresowi, w którym występowały okoliczności uniemożliwiające realizowanie dostaw.

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonywane mogą być na wniosek Wykonawcy.

Do wniosku,   o którym   mowa   w zdaniu   poprzednim,   Wykonawca   winien   dołączyć   stosowne

uzasadnienie   wnioskowanych   zmian   wraz   z opisem   okoliczności   powodujących   te   zmiany   oraz

przedstawić stosowne obliczenia odnoszące się do wnioskowanych zmian. Zamawiający może zwolnić

Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zmiana umowy ma nastąpić na

skutek  okoliczności  bezsprzecznych   i oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia,  a ich  wpływ na

zmianę umowy jest możliwy do wyliczenia na podstawie danych posiadanych przez Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie

zawartego aneksu do niniejszej umowy, o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 6, w sytuacji

gdy zmiany do umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych  i celowych działań

Wykonawcy   nakierowanych   na   zwiększenie   wynagrodzenia   umownego   a nie   popartych

okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są następstwem okoliczności zawinionych

przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

7. Nie stanowią zmiany umowy dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych rejestrowych

wskazanych w umowie.

§ 16

W sprawach   związanych   z wykonaniem umowy,   spory   rozstrzygał  będzie   sąd  właściwy  dla  miejsca

siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy specyfikacji

warunków  zamówienia,  w rozstrzygnięciu   którego  dokonano  wyboru  Wykonawcy,   przepisy   ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 18

1. Wykonawca   oświadcza,   że   wypełnia   obowiązki   informacyjne   przewidziane   w art. 13   lub   art. 14

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony  osób fizycznych,  w związku  z przetwarzaniem danych  osobowych   i w sprawie  swobodnego

przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   (ogólne   rozporządzenie   o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej „RODO”), względem osób fizycznych, których dane

osobowe pozyskane zostają w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Zgodnie   z art. 13  ust.  1   i 2   rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego   i  Rady   (UE)  2016/679  z dnia

27 kwietnia   2016 r.   W sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w związku   z przetwarzaniem   danych

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.  Urz.  UE L 119 z 04.05.2016,  str.  1),  dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że:

1) administratorem   Pani /Pana   danych   osobowych   jest   Zakład   Lecznictwa   Ambulatoryjnego   w

Oświęcimiu, adres: ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim;

2) dane   kontaktowe   inspektora   ochrony   danych   osobowych   w   Zakładzie   Lecznictwa

Ambulatoryjnego  w  Oświęcimiu   jest:  Bożena  Tyran,   e-mail:   sekretariat@zlaoswiecim.pl   ,   tel.:

338444295;

3) Pani /Pana   dane   osobowe   przetwarzane   będą   na podstawie   art. 6   ust. 1   lit. c   RODO  w celu

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia

umowy,   a podstawą   prawną   ich   przetwarzania   jest   obowiązek   prawny   stosowania

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;

4) odbiorcami   Pani /Pana   danych   osobowych   będą   osoby   lub   podmioty,   którym   udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli  czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani /Pana dotyczących

jest   wymogiem   ustawowym   określonym   w przepisach   ustawy   Pzp,   związanym   z udziałem

w postępowaniu  o udzielenie   zamówienia   publicznego,   konsekwencje  niepodania   określonych

danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu   do   Pani /Pana   danych   osobowych   decyzje   nie   będą   podejmowane   w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani /Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących,

z zastrzeżeniem,   że Zamawiający   ma   prawo   do żądania   od osoby,   której   dane   dotyczą,
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wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

b) na podstawie   art. 16   RODO   prawo   do sprostowania   lub   uzupełnienia   Pani /Pana   danych

osobowych;   z zastrzeżeniem,   że   skorzystanie   z wyżej   wymienionego   prawa   nie   może

skutkować   zmianą   wyniku   postępowania   o udzielenie   przedmiotowego   zamówienia   ani

zmianą   postanowień   umowy   w zakresie   niezgodnym   z ustawą   oraz   nie   może   naruszać

integralności protokołu oraz jego załączników,

c) na podstawie   art. 18   RODO   prawo   żądania   od administratora   ograniczenia   przetwarzania

danych   osobowych   z zastrzeżeniem   przypadków,   o których  mowa  w art. 18   ust. 2   RODO;

z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu

ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego   Unii   Europejskiej   lub   państwa   członkowskiego,   a także   nie   ogranicza

przetwarzania   danych   osobowych   do   czasu   zakończenia   postępowania   o udzielenie

zamówienia.

d) prawo   do wniesienia   skargi   do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,   gdy   uzna

Pani /Pan,   że przetwarzanie   danych   osobowych   Pani /Pana   dotyczących   narusza   przepisy

RODO.   Organem   właściwym   dla   przedmiotowej   skargi   jest   Urząd   Ochrony   Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) nie przysługuje Pani /Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 19

Umowę   sporządzono   w dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach,   z których   jeden   otrzymuje

Wykonawca a drugi Zamawiający.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Strona 12 z 12


	1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sukcesywnie szczepionek dla potrzeb ZLA Oświęcim w 2022 roku.
	2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuję dostawę:
	1) szczepionek przeciw WZW typu B dla dorosłych wraz ze strzykawką i igłą w ilości 250 szt.
	2) szczepionek przeciw grypie czterowalentnych (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 1000 szt.
	3) szczepionek skojarzonych przeciw: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ B (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 350 szt.
	4) szczepionek 13 walentnych przeciwko pneumokokom (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 300 szt.

	3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć potencjalną możliwość realizacji dostawy w pełnej ilości:
	a) dla asortymentu określonego w części 1, 3 i 4 zamówienia – w całym okresie obowiązywania umowy;
	b) dla asortymentu określonego w części 2 zamówienia – w okresie od 01.09.2022r. do 31.12.2022r.;


	1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy odpowiadał będzie wszelkim wymaganiom prawnym, określonym w stosownych ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw w zakresie, w jakim im podlega, w szczególności ustawie Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 944 ze zm.) oraz ustawie o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 186 ze zm.), a także aktach wykonawczych do tych ustaw.
	1. Produkty lecznicze objęte dostawą winny być wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
	2. Wszelkie wyroby medyczne stanowiące składowe dostawy winny być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej /do obrotu w UE przez rynek polski zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, oraz oznaczone znakiem CE (zgodnie z przepisami prawa). W przypadku, w którym w okresie obowiązywania umowy upływa okres ważności pozwolenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia kopii wniosku o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub innego dowodu potwierdzającego niewygaśnięcie tego pozwolenia.
	3. Dla każdego z wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia wymaga się dostarczenia instrukcji używania lub innego dokumentu potwierdzającego wymagania techniczno-eksploatacyjne wyspecyfikowane przez Zamawiającego oraz określającego przewidywane zastosowanie wyrobu zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Nadruk na opakowaniu lub ulotka informacyjna spełniające pow. wymagania treściowe będą uznane za wystarczające do spełnienia tego warunku.
	4. Okres przydatności do użytku zamawianych szczepionek nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia skutecznego ich odbioru przez Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy, z wyjątkiem szczepionek, które ze względu na swą specyfikę wymagają krótszego terminuj, jednak termin przydatności również w tym przypadku nie może być krótszy niż koniec sezonu tj. 31.03.2023r., na który została zamówiona szczepionka. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę szczepionek o krótszym terminie ważności, Zamawiającemu przysługuje prawo ich zwrotu i wymiany na koszt Wykonawcy. Stosowny dokument gwarancyjny będzie wymagany przez Zamawiającego przy odbiorze każdej partii przedmiotu dostawy – nadruk na opakowaniu lub ulotce informacyjnej szczegółowo określający datę ważności danej partii szczepionek będzie uznany za spełnienie tego warunku.
	5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był każdorazowo (dla każdej dostawy cząstkowej) zapakowany w sposób gwarantujący jego sterylność i nienaruszalność fizyczną. Wymaga się ponadto, aby szczepionki stanowiące przedmiot umowy posiadały odrębne opakowanie; pakowania zbiorczego nie dopuszcza się. Nie spełnienie pow. warunków może skutkować brakiem finalizacji odbioru danej partii dostawy przy założeniu zwłoki z winy Wykonawcy.
	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 Wykonawcy. Wymogi dotyczące Instrukcji mogą być spełnione poprzez zawarcie stosownych informacji na opakowaniu szczepionek.
	7. Zamawiający dopuszcza wyroby/produkty równoważne (lub biorównoważne) opisywanym. Zamawiający informuje, iż ilekroć w umowie w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych, w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych, pochodzenia, nazw własnych, numerów katalogowych, oznaczeń producenta, wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe, określające minimalne wymagane dla danego materiału/urządzenia/technologii parametry jakościowo-użytkowe. Zamawiający dopuszcza wówczas rozwiązanie przynajmniej równoważne z opisywanym.
	8. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu szczepionek nie spełniających wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami.
	1. Termin realizacji zamówienia: dostawy sukcesywne, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy.
	2. Termin obowiązywania umowy od dnia 1 stycznia 2022 r.
	1. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień cząstkowych, w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu. Przedmiot dostawy będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w § 2 umowy. Warunek ten odnosi się do każdej dostawy cząstkowej w okresie realizacji zamówienia.
	2. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie na wyłączny koszt Wykonawcy, do następujących przychodni Zamawiającego w zależności od złożonego zapotrzebowania (zamówienia):
	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. Dopuszcza się możliwość składania zamówień drogą telefoniczną lub faxem na numer telefonu wskazany przez Wykonawcę.
	4. Zamówione szczepionki Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku, gdy termin realizacji dostawy przypada na dzień wolny od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wolnym dniu. Z uwagi na strategiczny charakter przedmiotu umowy opóźnienie dostawy nie poprzedzone stosownymi uzgodnieniami stron będzie traktowane jako zwłoka i bezwzględnie skutkowało naliczeniem kar umownych określonych w  umowie, a w przypadku powtarzających się uchybień również rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
	5. Wymóg awizowania przez Wykonawcę ścisłego terminu dostawy (dzień i przybliżona godzina). Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze. Uchybienie temu terminowi dziennemu traktowane będzie jako zwłoka dostawy oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej. Odbiór szczepionek w innych godzinach niż 8:00 – 14:00 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru.
	6. Każda dostarczona partia szczepionek na życzenie Zamawiającego musi być udokumentowana np. świadectwem jakości, certyfikatem jakości, które należy dołączyć do produktów podczas dostawy oraz musi posiadać kartę charakterystyki substancji/mieszaniny lub dokument równoważny.
	7. Poszczególne dostawy przedmiotu umowy będą się odbywały w ilości każdorazowo wymaganej przez Zamawiającego.
	8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu łącznie mniejszej lub większej ilości szczepionek, niż określona w  § 1 ust. 2 umowy. Zmniejszenie ceny łącznej nie będzie wówczas powodowało konieczności sporządzenia aneksu. Zakres dostawy będzie determinowany rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.
	9. Ilości wskazane w § 1 ust. 2 umowy mają charakter wielkości prognozowanych, a nie bezwzględnych.
	10. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu umowy przy pomocy środka transportowego zapewniającego nienaruszalność przedmiotu dostawy. Uszkodzenia szczepionek lub opakowań szczepionek powodujące niezgodność z warunkami zamówienia lub ujemnie wpływające na funkcjonalność zamawianych wyrobów obciążają w całości Wykonawcę. Szczepionki muszą być dostarczone z zachowaniem tzw. łańcucha chłodniczego, zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 1845). Pojazdy do transportu szczepionek muszą być wyposażone w zwalidowane systemy stałej kontroli temperatury; na każde życzenie Zamawiającego Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożyć Zamawiającemu rejestr temperatur dotyczący danej partii szczepionek.
	1. Odbiór każdej partii przedmiotu umowy następował będzie na terenie placówek Zamawiającego wskazanych w § 4 ust. 2 umowy, chyba że strony uzgodnią inne miejsce odbioru w zapotrzebowaniu.
	2. Odbiór każdej partii przedmiotu dostawy dokonywany będzie wyłącznie przez osoby do tego wyznaczone (pracowników placówek) i wskazane w zgłoszeniu zapotrzebowania.
	3. Odbiór szczepionek odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.
	4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie przez Zamawiającego dokumentu dostawy danej partii przedmiotu umowy.
	5. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać dla każdej dostarczonej partii przedmiotu dostawy w dniu jej odbioru:
	1) instrukcję używania wyrobu,
	2) dokument gwarancyjny z określeniem terminu ważności szczepionek. Nadruk na opakowaniu lub ulotce informacyjnej szczegółowo określający datę ważności danej partii szczepionek.

	6. W razie uzasadnionej reklamacji Wykonawca ponosi ponadto koszty zwrotu wadliwego towaru, dostawy towaru wolnego od wad oraz wszelkie inne koszty, których poniesienia strony mogłyby uniknąć, gdyby Wykonawca w terminie dostarczył towar wolny od wad.
	7. Reklamacje Zamawiającego związane z odbiorem partii dostaw cząstkowych mogą być składane w terminie do 2 dni licząc od dnia odbioru produktu (lub od dnia otrzymania dokumentów składanych wraz z dostawą na życzenie Zamawiającego, jeśli będą uzupełniane po warunkowym odbiorze dostawy) i załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 2 dni licząc od chwili ich zgłoszenia. Brak reakcji Wykonawcy w tym terminie poczytywany będzie jako uwzględnienie reklamacji i potwierdzenie stawianych zarzutów.
	8. 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.
	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
	Okres rękojmi na zasadach i warunkach określonych przepisami K.c.
	1. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe za przedmiot dostawy:
	a) Szczepionka przeciw WZW typu B dla dorosłych - ............ zł brutto
	b) Szczepionka przeciw grypie czterowalentna (ampułkostrzykawka) - ....... zł brutto
	c) Szczepionek skojarzonych przeciw: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ B (w postaci ampułkostrzykawek) - ......................... zł brutto

	2. Strony ustalają, że określone przez Wykonawcę ceny jednostkowe są stałe i obligatoryjne dla wszystkich dostaw cząstkowych w całym okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.
	3. Szacunkowa łączna wartość niniejszej umowy, wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych oraz planowanej ilości szczepionek (oddzielnie dla każdej części) wynosi ......................... zł brutto.
	Na łączną cenę składa się:.
	- Część nr 2 ……………………..,
	- Część nr 3 ………………………,
	- Część nr 4 ……………………..,

	4. Wynagrodzenie wykonawcy nie będzie podlegać zmianom i waloryzacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie.
	5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie przez Zamawiającego dokumentu dostawy danej partii przedmiotu umowy.
	6. W okresie obowiązującej umowy Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z promocji na każdą szczepionkę, o ile cena jest niższa niż cena jednostkowa.

	7. Za przedmiot niniejszej umowy Wykonawca 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, jeśli w toku sprawdzania dostawy cząstkowej pod kątem spełnienia wymagań Zamawiającego stwierdzona zostanie wadliwość dostawy, faktura będzie odsyłana bez księgowania wraz z towarem, chyba że strony w toku dwustronnych porozumień ustalą inny sposób postępowania.
	8. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT dla każdej dostawy i za faktycznie dostarczoną ilość szczepionek w określonym asortymencie. Wypłacane należności będą proporcjonalnie zmniejszane o kary umowne naliczone w okresie rozliczeniowym, za który wystawiono fakturę (o ile zaistnieje taka sytuacja).
	9. Należności wynikające z umowy Zamawiający regulował będzie przelewem ze swojego konta, w terminie …. dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
	10. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
	11. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
	12. Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP: 5492062913).
	13. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT (NIP: ………..….) zobowiązany jest do podania na fakturze swojego numeru rachunku rozliczeniowego, który figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista), pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
	1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:
	1) z uwagi na strategiczny charakter dostaw za przekroczenie terminu planowanej dostawy, (traktowanej jako zwłoka), z wyłączeniem przesłanek w umowie przewidzianych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą 30% brutto wartości opóźnionej dostawy cząstkowej, ale nie więcej niż 2000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym Strony ustalają, że kara umowna nie przekroczy równowartości kwoty należnej z tytułu wystąpienia zwłoki w realizacji dostawy wynoszącej 21 dni,
	2) za odstąpienie od umowy przez Stronę umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wskazanego w umowie łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy;
	3) za niewykonanie umowy-w wysokości 10% wskazanego w umowie łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

	2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie przekroczy wartości 30% wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
	3. W sytuacji, gdy przewidziane kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
	4. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający może wezwać na piśmie wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących uchybienia skutkującego naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust. 1. Zamawiający dokona oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, biorąc w szczególności pod uwagę stopień zawinienia wykonawcy, i na takiej podstawie podejmie decyzję o naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach składanych przez wykonawcę wyjaśnień zostanie udowodnione, że uchybienie powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i od niego niezależnych, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych.
	5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
	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.
	1. Zamawiający, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, może odstąpić od umowy:
	1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
	2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
	e) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
	f) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
	g) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.


	2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
	3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
	1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
	1) ceny brutto realizacji dostaw:

	a) ceny szczepionek objętych umową mogą ulec zmianie tylko w przypadku: zmiany cen urzędowych, zmiany stawek VAT na oferowane szczepionki. Wprowadzenie zmian będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających ceny, stawek VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych cen.
	b) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
	2) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:
	a) okoliczności, o których mowa w pkt 1;
	b) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
	c) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

	3) zmian przewidzianych zapisami niniejszej umowy inne niż określone w pkt 1 i 2;
	4) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp;
	5) w przypadku zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia lub zakresu płatności.

	2. Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, winna odpowiadać kwotowo zmianie kosztów wykonania następującej na skutek wystąpienia tych okoliczności.
	3. Zmiana terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, winna odpowiadać okresowi, w którym występowały okoliczności uniemożliwiające realizowanie dostaw.
	4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonywane mogą być na wniosek Wykonawcy. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca winien dołączyć stosowne uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okoliczności powodujących te zmiany oraz przedstawić stosowne obliczenia odnoszące się do wnioskowanych zmian. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zmiana umowy ma nastąpić na skutek okoliczności bezsprzecznych i oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, a ich wpływ na zmianę umowy jest możliwy do wyliczenia na podstawie danych posiadanych przez Zamawiającego.
	5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy, o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej.
	6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 6, w sytuacji gdy zmiany do umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych i celowych działań Wykonawcy nakierowanych na zwiększenie wynagrodzenia umownego a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są następstwem okoliczności zawinionych przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
	7. Nie stanowią zmiany umowy dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych rejestrowych wskazanych w umowie.
	1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej „RODO”), względem osób fizycznych, których dane osobowe pozyskane zostają w związku z realizacją niniejszej umowy.
	2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
	1) administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, adres: ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim;
	2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu jest: Bożena Tyran, e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl , tel.: 338444295;
	3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
	4) odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
	5) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
	6) obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani /Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
	7) w odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	8) posiada Pani /Pan:
	a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
	b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani /Pana danych osobowych; z zastrzeżeniem, że skorzystanie z wyżej wymienionego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
	c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
	d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa.

	9) nie przysługuje Pani /Panu:
	a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
	b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
	c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



