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Załącznik Nr 3 do WZ 

Umowa Nr ……. - PROJEKT 

 
Zawarta w Bochni w dniu ................ 2022 r. pomiędzy: 
 Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Bochni z siedzibą                                   
przy ul. Floris 16, 32-700 Bochnia      NIP 868-16-28-582,             REGON: 851736920 
reprezentowanym przez: 
lek. dent. Agnieszkę KUBAS – Kierownik SPM ZOZ w Bochni 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
.......................................................................................................................................... 
z siedzibą w ..................................................................................................................... 

NIP: ............................. Regon .............................. 
reprezentowanym przez: 
.................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na  podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych obowiązujący w SPMZOZ w Bochni dla zamówień publicznych , których  
wartość  nie przekracza  wyrażonej  kwoty 130 000 złotych netto - Załącznik Nr 1  do Zarządzenia            
Nr 01/2021/ZP Kierownika SPMZOZ w Bochni z dnia 4 stycznia 2021 r. dla których to zamówień nie     
obowiązuje stosowanie  postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm. 
) z uwzględnieniem ustawy z dnia  27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2275 ) – zmiany w zakresie nowej ustawy Pzp 

Oznaczenie sprawy: 13/ZP/ZO/SPMZOZ/2022 o treści następującej: 

 
§1 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę szczepionek    dla 

Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni przy ul. Floris 16, 
które zostały  wybrane ze złożonej oferty Wykonawcy jako najkorzystniejsze dla 
Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis szczepionek, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 
jest zawarty w Załączniku Nr 1 do umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza  możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości 
zamawianych produktów określonych w Załączniku Nr 1 do umowy w cenach jednostkowych 
ofertowych, a tym samym zmniejszenia lub zwiększenia wartości umowy wynikających od 
aktualnych potrzeb pacjentów. 

4. Dostarczane szczepionki przez Wykonawcę będą posiadać oznakowania opakowań szczepionek 
oraz treść ulotek  zgodną z wymaganiami określonymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 29-
09-2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki    ( Dz. U. z 
2020 r. poz. 1847 ) 

5. Szczepionki będą dostarczane przez Wykonawcę w opakowaniach fabrycznie nowych, 
zgodnych z rodzajem i przeznaczeniem. 

6. Wykonawca zapewnia, że szczepionki będące przedmiotem umowy są dopuszczone do obrotu 
na rynku polskim i posiadają wymagane prawem dokumenty, stwierdzające ich dopuszczenie 
do stosowania oraz posiadają aktualne świadectwa rejestracji potwierdzone w Załączniku Nr 4 
do WZ – dla każdego zadania oddzielnie. 

 
§ 2 
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1. W oparciu o wybrane najkorzystniejsze oferty ustala się wynagrodzenie umowne Wykonawcy 
za realizację przedmiotu dostawy określonego jako: 
a)     Zadanie Nr …  - szczepionka o nazwie : ............................  
wartość netto …………… złotych  ( słownie:……………………………. ) 
VAT-8% …………….. złotych ( słownie:…………………………………… ) 
Wartość brutto ……………. złotych ( słownie ……………………………………. ) 
b)     Zadanie Nr …. :  

2. Cena jednostkowa netto wykazana w ofercie Wykonawcy nie podlega zmianie  przez cały okres 
obowiązywania umowy.  

3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w cenie jednostkowej brutto wynikających z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w WZ – zmiana stawki podatku VAT,    
zmiana stawek opłat celnych. 

4. W przypadku zamiaru wprowadzenia nowych cen jednostkowych z uwzględnieniem ust. 3 
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni  przed wprowadzeniem nowej ceny 
jednostkowej powiadomić o tym  pisemnie Zamawiającego  wraz z  uzasadnieniem. 

5. Z tytułu zmniejszenia wartości zamówienia określonego w Załączniku Nr 1 do umowy 
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie za zrealizowane dostawy stanowiące iloczyn obowiązującej ceny 
jednostkowej i ilości danego produktu bez naliczania kar umownych z tytułu zmniejszenia ilości 
dostaw. 

 
§ 3 

 
1. Realizacja  przedmiotu umowy będzie następowała sukcesywnie w okresie  12 miesięcy          

od 1 stycznia 2023r. z możliwością jego przedłużenia , w zależności od potrzeb 
Zamawiającego i na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy 
telefonicznie i każdorazowo potwierdzanego pisemnie,  pocztą elektroniczną lub faxem. 

 
§ 4 

 
1. Zamówione szczepionki Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w Bochni przy ul. 

Floris 16 na własny koszt w terminie do …….  dni od daty potwierdzenia otrzymania 
zamówienia od Zamawiającego w dni robocze w godz. 8:00  -  14:00. 

2. 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.  

3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę szczepionek o krótszym terminie ważności, z 
wyjątkiem szczepionek, które ze względu na swą specyfikę wymagają krótszego terminu,  

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

nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wolnym dniu. 
5. Odbiór szczepionek odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT. 
6. Zapłata za dostarczone szczepionki nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dokonania 

dostawy, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
 

§ 5 

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

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % 
wartości brutto zamówionych szczepionek za każdy dzień zwłoki. 

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. 
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4. Wymiana towaru wadliwego bądź niezgodnego z zamówieniem odbywać się będzie na koszt  
Wykonawcy w ciągu 48 godzin od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego faksem  bądź 
e-mailem o wadliwości lub niezgodności otrzymanego towaru. 

 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie 
byli wymienieni w ofercie. 

2. W przypadku korzystania ze zgłoszonych w ofercie  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: 

a. drugiej stronie otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o 
  ogłoszenie jej upadłości; 

b. strona odmawia należytego 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 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy przewidzianej w WZ – Dział VII 
Informacje dotyczące zawierania umowy ust. 6, w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian 
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności przewiduje się możliwość 
dokonania w umowie zmiany w zakresie: 

1) w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia – np. zmiany prawne 
po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach reprezentujących strony, 
zmiana siedziby - adresu 

2) konieczności wprowadzenia zmian w cenie jednostkowej brutto wynikających z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w WZ – zmiana stawki podatku VAT, 
zmiana stawek opłat celnych. 

3) cena jednostkowa brutto wykazana w Załączniku Nr 1 do umowy – Formularz 
asortymentowo-cenowy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania zmiany ceny 
jednostkowej brutto wprowadzonej przez producenta i pisemnego przekazania 
Zamawiającemu z 14-dniowym wyprzedzeniem nowych cen do akceptacji 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie  wynikająca ze zmian 
ilościowych produktów - § 1 ust. 3 oraz zmiany ceny jednostkowej  uwzględniającej              
sposób i terminy dostarczania poszczególnych sukcesywnych dostaw 

5) zmiany w treści umowy wynikające z ust. 2) i 3) będą wprowadzane w formie aneksu do 
umowy  po wcześniejszym dwustronnym uzgodnieniu.  

6) zmiana okresu realizacji umowy, 
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7) dostarczenia produktu/produktów o parametrach wyższych, zmodyfikowanych bądź 
udoskonalonych  i spełniające warunki określone w  umowie w stosunku do  zestawienia 
asortymentowo-cenowego  złożonej oferty  – bez zmiany ceny ofertowej brutto 

8) wystąpienia przejściowego  braku produktu na rynku przy jednoczesnej możliwości 
dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 
umową w cenie jednostkowej netto złożonej oferty 

9) dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 
umową o innej nazwie, z innym numerem katalogowym oraz z uzgodnioną nową ceną 
jednostkową brutto na skutek wycofania produktu z obrotu przez instytucję do tego 
powołaną wzgl. z uwagi na postęp technologiczny 

10)  wprowadzenie nowego produktu pozwalającego na poszerzenie zakresu badań 
biochemicznych wynikających z potrzeb zaleceń lekarskich. Strony wyrażają zgodę na 
wprowadzenie do formularza asortymentowo-cenowego produktu o nowej nazwie z 
ustalonymi składnikami cenowymi. 

     3.  W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa wyżej, Zamawiający bądź Wykonawca, w 
terminie do 14 dni od ich wystąpienia, powiadomi drugą stronę o tym fakcie z uwzględnieniem 
§ 2 ust. 3 umowy. 
 
 

§ 9 
 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 10 

1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a 
jeżeli nie będzie to możliwe spory te rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym 
egzemplarzu dla każdej strony.  

 

               Wykonawca                                                                Zamawiający 

 

  ………………………………………………….                                     …………………………………………..                 
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Załącznik  Nr 1 do  umowy 

OPIS SZCZEPIONEK OBJĘTYCH DOSTAWĄ   ( § 1 ust. 2 umowy ) 

Wartość 

Z
a

d
a

n
ie

 n
r 

 

Nazwa asortymentu 

 

 

Nazwa handlowa 
oraz                   

Nr pozycji 
rejestrowej wg 
Załącznika nr 5   

do SIWZ 

 

j.m. 

 

 

Ilość 

 

Cena 
jedn. 
netto 

netto VAT brutto 

 

 
 

 

  

    

RAZEM 
   

 

                                     Wykonawca                                                                                                                     Zamawiający 

 

 

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


