Załącznik nr 2

Nr sprawy SPZOZ.U.813/2019

U M O W A nr /
Zawarta w dniu

/2019 - WZÓR

. .2019 r w Warszawie, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów, z siedzibą w
Warszawie, 02–786 Warszawa, ul. Zamiany 13, wpisanym do KRS w dniu 09.10.01 pod numerem
0000049900, REGON : 017185839, NIP: 951–19–98–375, reprezentowanym przez:
Dyrektora
- Grażynę Napierską
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą
z siedzibą ..., wpisaną do KRS ..., posiadającą REGON: ..., NIP: ..., reprezentowaną przez :
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania w trybie
zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o następującej treści :
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywne dostawy szczepionek, zgodnie ze złożoną
przez Wykonawcę ofertą z dnia 2019 r i zawartą w niej ceną brutto.
1) Wielkości dostaw zamawianych szczepionek podawane będą Wykonawcy każdorazowo w
formie zamówienia udzielonego pisemnie lub za pomocą faxu.
2) Zamawiający zastrzega sobie realizację przez Wykonawcę składanych zamówień na
szczepionki określone w załączniku Nr 1, przy czym zamówione ilości będą wynikały z
aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od określonych w tym załączniku.
Zamawiający gwarantuje zakup minimum 60% wartości umowy.
§2
1.
Zamówione szczepionki będą dostarczane bezpośrednio
do placówek Zamawiającego, znajdujących się w Warszawie przy ul. Na Uboczu 5, Romera 4,
Kajakowa 12, Kłobuckiej 14 i Samsonowskiej 1.
2.
Każda dostawa szczepionek będzie realizowana w
terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcy
pisemnego zamówienia albo od dnia wysłania przez Zamawiającego zamówienia za pomocą
maila.
3.
Odbioru
szczepionek
będą
dokonywały
osoby
upoważnione przez Zamawiającego, potwierdzając fakt ten pisemnie wraz z fakturą.
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1.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do :
1) przygotowania zamówionych szczepionek w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2
umowy;
2) dostawy zamówionych szczepionek w własnym środkiem transportu, na własny koszt i
własne ryzyko, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
3) wymiany w ciągu 3 dni roboczych dostarczonych szczepionek, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego jego wad lub niezgodności z zamówieniem.
Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty
odbioru towaru.
§4

Zamawiający zobowiązuje się do :
1)
odbioru szczepionek dostarczonych zgodnie z jego zamówieniem,
2) dokonywania płatności w ustalonym terminie na konto wskazane przez Wykonawcę.
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§5
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi zł (słownie: ).
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym również należny podatek VAT, koszty transportu i rozładunku w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
§6
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust.1 rozliczane będzie sukcesywnie na podstawie
faktur VAT, wystawianych każdorazowo za zrealizowaną dostawę.
Dostawę uznaję się za zrealizowaną w momencie odbioru materiałów przez osobę
upoważnioną przez Zamawiającego.
Fakt odbioru zamówienia, potwierdzany będzie przez osoby o których mowa w ust. 2,
własnoręcznym podpisem na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Fakturę VAT Wykonawca zobowiązany jest wystawić zgodnie z cenami ujętymi w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy.
§7
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§8
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany przez producenta,
ale nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu.
§9
Wykonawca odpowiada za wprowadzenie do obrotu towaru będącego przedmiotem umowy, a
nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami lub normami, tylko
wówczas gdy jest wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem tego towaru, albo gdy działa
w złej wierze.
2. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku współdziałania z właściwymi organami
administracji publicznej i z Zamawiającym w razie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu
towaru będącego przedmiotem umowy, a nie spełniającego wymogów określonych
obowiązującymi przepisami lub normami.
§ 10
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.

§ 11
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5%
wartości niezrealizowanej części umowy;
2) nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% wartości
opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
3) odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego towaru, a
niedostarczonego towaru;
4) nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości 0,5%
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wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
W razie powstania szkody przewyższającej wartość przewidzianych kar umownych
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania w pełnej
wysokości.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w postaci odsetek ustawowych za zwłokę w
zapłacie faktur w terminie.
Kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 Zamawiający nie nalicza za okres, w którym z
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy nie było możliwe terminowe dostarczenie
zamówionego towaru, w szczególności z powodu:
1) wystąpienia siły wyższej, a w zwłaszcza pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku
generalnego, zamieszek, klęski żywiołowej, embarga, wojny lub innych okoliczności,
2) wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu danej szczepionki przez jej producenta, ze
skutkiem zawieszenia lub ograniczenia obrotu daną szczepionką co najmniej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
3) wydania przez uprawniony organ administracji publicznej decyzji zakazującej lub
ograniczającej obrót daną szczepionką, obejmującej co najmniej terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ciężar wykazania dowodów na zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 5 towaru
spoczywa na Wykonawcy.
Postanowienia ust. 5 i 6 nie wykluczają odpowiedniej zmiany umowy lub jej rozwiązania, jeżeli
byłoby to niezbędne dla zabezpieczenia potrzeb Zamawiającego w zakresie opisanym w
przedmiocie udzielonego zamówienia.

§ 12
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalne są, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych
sytuacji:
1) w celu wykorzystania szczepionek określonych w załączniku nr 1 zgodnie z faktycznymi
potrzebami zajdzie potrzeba odpowiedniej zmiany terminu zakończenia realizacji umowy –
w takiej sytuacji 12 miesięczny czas realizacji umowy określony w § 10 zostanie
odpowiednio zmieniony, lecz nie dłużej niż do 16 miesięcy,
2) w celu realizacji faktycznych potrzeb, zajdzie potrzeba zmiany ilości poszczególnych
szczepionek przewidzianych w załączniku nr 1 – w takiej sytuacji poszczególne ilości
szczepionek wymienione w załączniku nr 1 zostaną odpowiednio zmienione, tak aby suma
ich cen jednostkowych i nowo określonych ilości, z uwzględnieniem cen i ilości
szczepionek wcześniej dostarczonych, nie zwiększyła dotychczasowej ceny umowy, o której
mowa w § 5 albo nie spowodowała jej obniżenia poniżej 60% tej ceny,
3) jeżeli zachodzi potrzeba uzgodnienia nowego asortymentu szczepionek, zastępującego ze
względów technicznych lub technologicznych asortyment dotychczasowy, dla którego w
udokumentowany i wypróbowany sposób zostanie potwierdzona przydatność i zgodność z
cechami asortymentu dotychczasowego, przy zachowaniu również dotychczasowych cen
jednostkowych, o których mowa w załączniku nr 1 lub ich odpowiedniemu obniżeniu – w
takiej zostaną odpowiednio zmienione ceny jednostkowe poszczególnych szczepionek
wymienionych w załączniku nr 1 oraz dotychczasowa cena umowy, o której mowa w § 5,
4) gdy wskutek zmienianych na podstawie wprowadzonych po zawarciu umowy przez
ustawodawcę przepisów prawa dojdzie do zmiany wysokości stawek podatkowych
dotyczących towarów będących przedmiotem umowy – w takiej zostaną odpowiednio
zmienione ceny jednostkowe szczepionek wymienione w załączniku nr 1 i cena umowy
określona w § 5, uwzględniając dotychczasowe ceny jednostkowe asortymentu wcześniej
dostarczonego.
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Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalne są także innych w sytuacjach przewidzianych w
art. 144 ustawy Pzp.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą
obu Stron, pod rygorem nieważności.
§ 13
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się w zakresie nieuregulowanym
przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że przepisy PZP stanowią inaczej.
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy
mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są :
1) oferta z dnia 2019 r., na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
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§ 14
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Podpisy stron
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

