
WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 
 

Umowa Nr 272. …… .2019 
 

Zawarta w dniu ................ 2019r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki  
Zdrowotnej z /s w Nadarzynie, przy ul. Sitarskich 3, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym  
przez:  Adama Chusteckiego - Dyrektora  
 
a  ................................  z/s  .....................................................  zarejestrowaną  
w  ...................................... pod numerem ............, NIP ..............., REGON ................, zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ……………………………………..  
 
w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164, ze zm.) została 
zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 

§1 
1.  Przedmiotem  umowy  jest  ZAKUP  ORAZ  SUKCESYWNA  DOSTAWA  SZCZEPIONEK  DLA  
SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  GMINNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W 
NADARZYNIE,  
Część nr 1 - Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom,13 -walentna przeznaczona do 
stosowania u dla dzieci od 6 tygodnia życia do 17 roku życia i powyżej 18roku życia oraz ludzi w 
podeszłym wieku  – 100 szt.  
Część nr 2 - Szczepionka skoniugowana  przeciwko meningokokom grupy A, C, W135i Y dla dzieci od 
6 tygodnia życia – 60 szt. 
Część nr 3 - Szczepionka skojarzona przeciwko błonnicy(D)tężcowi(T)krztuścowi(komponentna 
acelularna) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i 
przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana), zawierająca trzy 
antygeny krztuścowe bezkomórkowe 120 szt.  
Część nr 4 - Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona),       
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, 
(skoniugowana), adsorbowana. Zawierająca  dwa antygeny krztuścowe . W formie płynnej - 110 szt.  
Część nr 5 - Szczepionka  zapobiegająca zapaleniu żołądka i jelit  spowodowanego  Rotawirusem  
podawana w schemacie dwu dawkowym  w postaci zawiesiny doustnej -170 szt.  
Część nr 6 - Szczepionka przeciwko: błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierająca  trzy antygeny 
krztuścowe acelularne dla dzieci do 7roku życia, 10 szt.  
Część nr 7 - Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce do wstrzyknięć podskórnych i 
domięśniowych-  50 szt.  
Część nr 8 - Szczepionka przeciwko zakażeniom haemophilus typ b, skoniugowana do wstrzyknięć 
przeznaczona dla niemowląt i dzieci, z możliwością łączenia w jednej iniekcji ze szczepieniem DTPa  -
10 szt.  
Część nr 9 - Szczepionka -9 walentna  przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (rekombinowana, 
adsorbowana) - 60 szt.  
Część nr 10 - Szczepionka(HAB)przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A(inaktywowana) i 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B( rDNA absorbowana)przeznaczona do uodparniania nie 
szczepionych wcześniej dorosłych i młodzieży od 16 roku życia włącznie, narażonych na zarażenie 
wirusami zapalenia wątroby typu A i B  -  50 szt.  
Część nr 11 - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, 
adsorbowana 
- 30 szt.  
Część nr 12 - Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A)inaktywowana, 
adsorbowana -  50 szt.  
Część nr 13 - Szczepionka przeznaczona do uzyskania czynnej odporności przeciwko wirusowi 
zapalenia wątroby typu A (WZW A) inaktywowana, adsorbowana 60 szt.  
Część nr 14 - Szczepionka rekombinowana  przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 
postaci zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 10 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs / 0, 5ml 
(dawka dla dzieci). W postaci ampułko-strzykawki - 30 szt. 



Część nr 15 - Szczepionka rekombinowana przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 
postaci zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 20 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs / 1ml 
(dawka dla dorosłych) . Do podawania w schemacie 0-7, 21 dni i 12 m-cy - 300 szt.  
Część nr16 - Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, do wstrzyknięć podskórnych. Stosowana od 9 
miesiąca życia-  90 szt.  
Część nr 17 - Szczepionka przeciw grypie – 850 szt. 
Część nr 18 - Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), 
poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - 100 szt.  
Część nr 19 -     Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi, (bezkomorkowa, złożona) 
polimelitis (inaktywowana) i haemophilius typu B (koniugowana adsorbowana) -  250 szt.         
Część nr 20 -  Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi acelularna , adsorbowana – 50 szt.                    
Część nr 21 -  Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze   
cały wirus inaktywowany stosowana u dzieci powyżej 1roku do 15 lat w dawce 0, 25ml -  200szt.                                         
Część nr 22 - Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze   
cały wirus inaktywowany stosowana u osób  w wieku 16 lat i starszych w  dawce 0,5ml  - 150 szt. 
Część nr 23 - Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi krztuścowi acelularna, oraz poliomyelitis 
(inaktywowany) adsorbowany o zmniejszonej zawartości antygenu – 20 szt. 
Część nr 24 - Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] (Rekombinowana, 
z adiuwantem, adsorbowana – 10szt.  
Część nr 25 - Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana-70 szt. 
2.  Szczegółowy  zakres oraz szacunkowa ilość dostawy  szczepionek  zostały  określone  w  
formularzu  ofertowym  Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   
3. Wykonawca  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. 2015 poz. 876),.  
4.  Wszelkie szczepionki stanowiące składowe dostawy są dopuszczone do obrotu i używania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje spełnienie powyższego warunku w całym 
okresie obowiązywania umowy – ustanie uprawnień wynikających z dopuszczenia obciąża wyłącznie 
Wykonawcę.  
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 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.  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. 
8. Wykonawca oświadcza, że zbywalna rzecz jest wolna od wszelkich długów i obciążeń 
 

§ 2 
Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy tj. od dnia ……………………do dnia ………………..  

 
§ 3 

1. Strony ustalają, że określone  przez  Wykonawcę  ceny  jednostkowe  są  stałe  i  obligatoryjne  dla  
wszystkich  dostaw  cząstkowych  w  całym  okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem  § 4 ust. 
7 
2.  Szacunkowa łączna wartość niniejszej umowy, wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych oraz 
planowanej ilości szczepionek (oddzielnie dla każdej części) wynosi ......................... zł brutto.  
2.1. Na łączną cenę składa się:. 
- Część nr 1 ……………………..,  



- Część nr 2 …………………….. 
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej lub większej ilości szczepionek, niż 
określone w § 1 ust.1. Zmniejszenie ceny  łącznej  nie  będzie  wówczas  powodowało  konieczności  
sporządzenia  aneksu.   
4. W okresie obowiązującej umowy Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z promocji na  
każdą  szczepionkę, o ile cena jest niższa niż cena jednostkowa. 
 

§ 4 
1.   Realizacja  dostaw  odbywać  się  będzie  sukcesywnie  w  miarę  potrzeb  Zamawiającego  na  
podstawie   zamówień cząstkowych , w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.  
2.   Dopuszcza  się  możliwość  składania  zamówień  drogą  telefoniczną  lub  faxem  na  numer  
telefonu wskazany przez Wykonawcę.  
3.   Zamówione szczepionki Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt w 
terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego w godzinach pracy SPGZOZ 
Nadarzyn.  
4.  W  przypadku,  gdy  termin  realizacji  dostawy  przypada  na  dzień  wolny  od  pracy  w SPGZOZ 
Nadarzyn, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wolnym dniu.   
5.   Odbiór szczepionek odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.  
6. Wykonawca zapewni dostawę  przedmiotu  zamówienia  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.    
7.  Ceny  szczepionek  objętych  umową  mogą  ulec  zmianie  tylko  w  przypadku:  zmiany  cen  
urzędowych, zmiany  stawek  VAT  na  oferowane  szczepionki.  Wprowadzenie  zmian  w  cenach  
musi  zostać każdorazowo poprzedzone przez Wykonawcę pisemnie.   
8. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie przez Zamawiającego dokumentu dostawy 
danej partii przedmiotu umowy.  
9.  Należności wynikające z umowy Zamawiający regulował będzie przelewem ze swojego konta w 
terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. Faktury należy przesyłać elektronicznie na adres: 
faktury@zoznadarzyn.pl Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze.  
10.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
 

§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, o której mowa w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.  
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.  
 
 

§ 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 
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.  
 

§ 8  
Zawarcie przez Wykonawcę umowy o wykonanie prac objętych ceną ofertową z podwykonawcą 
wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 9 
1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: 
Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez strony polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór zostanie 
poddany orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1.  wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów     
     podatkowych, 
2. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca/Sprzedawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, 
Wykonawca/Sprzedawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca/Sprzedawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

3. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.  
6. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej strony. 
   
 
  ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 


