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     Za cznik nr 2 
do Formularza Ofertowego – Projekt Umowy 

 

UMOWA Nr: ZP.III…..2017 
NA ZAKUP I SUKCESYWN  DOSTAW  SZCZEPIONEK  

zawarta w dniu ………… w Radomsku, pomi dzy:  

 

Samodzielnym Publicznym Zak adem Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku   

ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko, 

NIP: …………………..…   REGON ……………….. 

zwanym dalej „Zamawiaj cym”, w imieniu którego dzia a: 

lek. med. Iwona Wajand  – Dyrektor SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku 

a  

firm   

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

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

NIP .......................................     REGON ............................. 

zwan  w dalszej cz ci umowy „Wykonawc ”, reprezentowan  przez: 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek dla pacjentów 

Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku.  

2. Szczegó owy zakres dostawy szczepionek zosta  okre lony w formularzu ofertowym Wykonawcy 

stanowi cym za cznik nr 1 do niniejszej umowy. 

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

z ich rodzajem i przeznaczeniem.  

 

§ 2 

1. Wykonawca o wiadcza, e szczepionki b ce przedmiotem umowy, s  dopuszczone do obrotu 

na rynku polskim i posiadaj  wymagane prawem dokumenty, stwierdzaj ce ich dopuszczenie do 

stosowania oraz posiadaj  aktualne wiadectwo rejestracji.  

2. Wykonawca o wiadcza, e zbywalna rzecz jest wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych. 
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§ 3 

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., z  tym  e  Strony  

przewiduj  mo liwo  jej wcze niejszego wykonania, w wypadku zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.  

 

§ 4 

1. Warto  umowy, w oparciu o z on  ofert , Strony ustali y na kwot :  

 .......................(brutto)/ s ownie: ...................................................................................../, w tym 

podatek VAT w wysoko ci 8%. 

2. Zakres ilo ciowy przedmiotu umowy okre la warto ci szacunkowe, które mog  ulec zmianie, 

w tym zmniejszeniu, bez jakichkolwiek konsekwencji prawno-finansowych dla Zamawiaj cego. 

3. Realizacja dostaw odbywa  si  b dzie sukcesywnie, w miar  potrzeb Zamawiaj cego, na 

podstawie zamówie  cz stkowych, w ilo ciach i miejscu wskazanym ka dorazowo 

w zamówieniu. 

4. Dopuszcza si  mo liwo  sk adania zamówie  drog  email, telefoniczn  lub faxem na numer 

telefonu i adres email podany przez Wykonawc . 

5. Zamówione szczepionki Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiaj cego na w asny koszt 

w terminie do 3 dni od daty z enia zamówienia przez Zamawiaj cego w godzinach pracy 

Zamawiaj cego (tzn. w godz. 800-1700 od pon. do pt.). 

6. Okres przydatno ci do u ytku zamawianych szczepionek nie mo e by  krótszy ni  12 miesi cy, 

licz c od daty dostawy, z wyj tkiem szczepionek, które ze wzgl du na sw  specyfik  wymagaj  

krótszego terminu. W przypadku dostarczenia przez Wykonawc  szczepionek o krótszym terminie 

wa no ci ni  umówiony, Zamawiaj cemu przys uguje prawo ich zwrotu i wymiany na koszt 

Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy termin realizacji dostawy przypada na dzie  wolny od pracy, dostawa nast pi 

w pierwszym dniu roboczym nast puj cym po wolnym dniu. 

8. Odbiór szczepionek odbywa  si  b dzie na podstawie wystawionej faktury VAT. 

9. Ceny okre lone w ofercie nie mog  ulec zmianie w ca ym okresie trwania niniejszej umowy, 

z zastrze eniem postanowie  ust. 10. 

10. Ceny szczepionek obj tych umow  mog  ulec zmianie tylko w przypadku: zmiany cen 

urz dowych, zmiany stawek VAT na oferowane szczepionki. Wprowadzenie zmian w cenach 

musi zosta  ka dorazowo poprzedzone informacj  przekazan  przez Wykonawc  pisemnie. 

11. Zap ata za dostarczone szczepionki nast pi przelewem w terminie 14 dni od dnia dokonania 

dostawy i dor czenia prawid owo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 
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§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy lub jej cz ci Wykonawca 

zobowi zany b dzie do zap aty na rzecz Zamawiaj cego kary umownej w wysoko ci 0,5% 

warto ci brutto zamówionych szczepionek za ka dy dzie  zw oki. 

2. W sytuacji, gdy przewidziane kary umowne nie pokryj  szkody, Zamawiaj cemu przys uguje 

prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikaj ce z tytu u 

wprowadzenia do obrotu szczepionek nie spe niaj cych wymogów okre lonych obowi zuj cymi 

przepisami i normami. 

4. Wymiana towaru wadliwego b  niezgodnego z zamówieniem odbywa  si  b dzie na koszt 

Wykonawcy w ci gu 24 godzin od daty zawiadomienia go przez Zamawiaj cego faksem b  

emailem o wadliwo ci lub niezgodno ci otrzymanego towaru z zamówieniem. 

 

§ 6 

1. Prawa i obowi zki wynikaj ce z niniejszej umowy nie mog  by  przedmiotem cesji chyba, e 

Strony wyra  na ni  zgod  na pi mie pod rygorem niewa no ci. 

2. W przypadku korzystania przy wykonywaniu umowy z podwykonawców, Wykonawca zapewnia, 

e podwykonawcy b  przestrzega  wszelkich postanowie  Umowy. Wykonawca odpowiada 

wobec Zamawiaj cego za wszelkie dzia ania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za 

swoje dzia ania lub zaniechania. 

 

§ 7 

1. Ka da ze Stron mo e odst pi  od Umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy: 

1) Wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub z ony zostanie wniosek o og oszenie 

jej upad ci. 

2) Strona odmawia wykonywania umowy. 

2. W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie Umowy nie le y 

w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci 

o powy szych okoliczno ciach. W takim wypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za 

zrealizowane dostawy do dnia odst pienia od Umowy. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieunormowanych niniejsz  umow  znajduj  zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy w ciwe dla przedmiotu zamówienia.  
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2. Wszelkie spory wynikaj ce z realizacji tre ci niniejszej umowy, w przypadku nieosi gni cia 

porozumienia w drodze bezpo rednich negocjacji, poddawane b  orzecznictwu s du 

ciwego dla siedziby Zamawiaj cego. 

3. Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze Stron. 

 

§ 9 

Do umowy zosta y do czone nast puj ce Za czniki, które stanowi  jej integraln  cz : 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ........................................ 

 

 

 

 

…………………………….. ………………………….. 
        ZAMAWIAJ CY   WYKONAWCA 


