ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
(Wzór Umowy)
UMOWA Nr….
(dalej zwana „Umową”)
zawarta w Warszawie, w dniu ............................... pomiędzy:
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-401) i adresem:, ul. Górczewska 89,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000476231, Regon: 016441803, NIP: 5272699583 zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Wiktora Masłowskiego Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej
reprezentacji
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………………… z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………… wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta .....………
….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………..,
Regon: ……….,
NIP : ……………, zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez :
…………………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG
( imię i nazwisko ) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą ……………………………… z siedzibą w ………………………
przy ulicy
…………
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
…………………pod numerem .........., Regon: …………….., NIP: ……………, zwanym w
treści umowy „Wykonawcą”
zwanych łącznie „Stronami”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przewidzianego
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa pn. „Szczepionki w podziale na 5 zadań” nr
ref.: FZP.26.ZP.D.8.2018, zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem
asortymentowo - cenowym na zadanie nr 1,lub na zadanie nr 2 lub na zadanie nr 3 lub na
zadanie nr 4, lub na zadanie nr 51 stanowiącym załącznik nr ….. do Umowy.
2. Przedmiot Umowy zostanie wydany Zamawiającemu fabrycznie nowy, w opakowaniach
zamkniętych oryginalnie i w stanie nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Przedmiot Umowy posiada ważne wymagane prawem aktualne dokumenty dopuszczające do
obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w/w dokumenty w formie oryginału lub
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Zapis zostanie uzupełniony stosownie do części, której dotyczyć będzie umowa
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kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w terminie dwóch dni roboczych od
wezwania przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu
zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych
kosztów.
§2
Strony ustalają, że realizacja dostaw będzie odbywać się sukcesywnie, częściami zgodnie
z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie składał zamówienie
na dostawę, które będzie realizowane przez Wykonawcę w terminie do… 2 dni roboczych
(zgodnie z § 9 ust. 2 umowy za dzień roboczy przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia.
Dostawy poszczególnych partii towaru następować będą na podstawie zamówienia
przekazanego faksem, lub drogą e-mail. Fakt otrzymania zamówienia Wykonawca potwierdza
faxem lub e-mailem.
Każdorazowo przy dostawie, Wykonawca udostępni wyznaczonemu pracownikowi Apteki
Szpitalnej, wydruk temperatur, w celu sprawdzenia czy zachowane zostały odpowiednie
warunki transportu.
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot Umowy do lokalu Zamawiającego w Warszawie
przy ul. Górczewskiej 89, do Apteki Szpitalnej, I piętro, na własny koszt i ryzyko.
Podstawą do wystawienia faktury jest zamówienie częściowe o którym mowa w § 2 ust 1.
W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Stron, w przypadku okresowej niedostępności
na rynku produktu będącego przedmiotem Umowy, Zamawiający dopuszcza dostarczenie
produktu równoważnego pod względem jakościowym i użytkowym, który w pełni odpowiada
postanowieniom umowy (tzw. „zamiennika” ), przy zachowaniu następujących zasad:
a) Wykonawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia poinformuje Zamawiającego o
niedostępności produktu na rynku, wraz z dowodami potwierdzającymi tę okoliczność (np.
pismo producenta) oraz przedstawi propozycję „zamiennika”
b) cena „zamiennika” nie będzie wyższa od ceny produktu niedostępnego na rynku
c) Zamawiający zaakceptuje „zamiennik”
Zmiana, o której mowa ust. 6, z zachowaniem procedury tam określonej, nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.
Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie ilości poszczególnych produktów wskazanych
w formularzu asortymentowo-cenowym, wynikające ze zmiennej i niemożliwej do
przewidzenia liczby pacjentów, którym podawane będą szczepionki, jeżeli nie spowoduje to
przekroczenia całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym
mowa w § 3 ust. 1. Powyższa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite
wynagrodzenie nie przekraczające kwoty3:
netto: ………….…..złotych (słownie: …………………………………….. złotych)
VAT: ……………...złotych (słownie: ……………………………………... złotych)
brutto: …………….złotych (słownie: …………………………………….. złotych).
2. Wykaz cen jednostkowych przedmiotu Umowy stanowi formularz asortymentowo - cenowy
będący załącznikiem nr 1 do Umowy .
2
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Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z treścią oferty Wykonawcy.
Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z treścią oferty Wykonawcy.
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3. Z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 2 Umowy, ceny podane w załączniku nr ….. do Umowy będą
obowiązywały do czasu zrealizowania ostatniej dostawy i nie będą przedmiotem negocjacji.
4. Podniesienie lub obniżenie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości netto.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne częściowo, za każdą prawidłowo
zrealizowaną i odebraną część zamówienia. Zostanie ono obliczone jako iloczyn liczby
dostarczonych materiałów oraz cen jednostkowych określonych w załączniku nr ….do
Umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone po każdorazowym zrealizowaniu
zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w
terminie 60 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, za każde z zamówień. Wartość
każdego zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że ilości wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym stanowią
wartości maksymalne i jednocześnie zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości
przedmiotu zamówienia, w razie braku potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie
za niezrealizowaną cześć umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o niezrealizowaną
przez Zamawiającego część dostaw.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy nr
……………………..
9. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub
obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
11. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, zgodnie
z § 6 Umowy.
12. Faktura musi zawierać m.in.:
1) numer serii towaru,
2) datę ważności towaru,
3) nazewnictwo asortymentu na wystawionej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem
asortymentu określonym w umowie.
13. Fakturę należy doręczyć do Apteki Szpitalnej, a ponadto należy ją przesłać w wersji
elektronicznej na adres email: receptura@attis.com.pl, w formacie umożliwiającym
zewidencjonowanie dostarczonego towaru.
§4
1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności z zamówieniem w dostarczonej części
przedmiotu Umowy, Zamawiający w terminie 7 dni od daty stwierdzenia:
1) sporządzi stosowny protokół na ww. okoliczności,
2) powiadomi Wykonawcę, który zobowiązany jest bezzwłocznie i nieodpłatnie usunąć wady
lub niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Braki ilościowe, po sporządzeniu protokołu na ww. okoliczność, będą zgłaszane Wykonawcy,
nie później niż w ciągu 3 dni od dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia w razie konieczności faktury korygującej.
4. Termin dostarczenia towaru wolnego od wad lub zgodnego z zamówieniem określają
wspólnie przedstawiciele obu Stron, z tym, że nie może on być dłuższy niż 3 dni licząc od
momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wadach lub niezgodnościach.
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§5
Termin przydatności do użytku asortymentu objętego przedmiotem zamówienia wynosi
każdorazowo minimum 12 miesięcy od dnia dostawy, dostawy produktów z krótszym
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terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę
na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczane materiały, aż do chwili
dokonania odbioru danej dostawy przez Zamawiającego.
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§6
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci karę umowną, w przypadku:
1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3
ust. 1 Umowy;
2) opóźnienia w dostawie zamówionego towaru, ponad termin określony w §2 ust. 1, - w
wysokości 1% od wartości niedostarczonej na czas zamówionej części zamówienia
brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) opóźnienia w usunięciu wad lub niezgodności stwierdzonych w dostarczonym
przedmiocie umowy (zgodnie z § 4 Umowy) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;
4) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu
umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych,
dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
W każdym przypadku zastrzeżenia kary umownej w umowie na rzecz Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną na zasadach ogólnych.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy bez odrębnego wzywania go do zapłaty. Ewentualnie naliczone kary umowne co
do zasady zmniejszają wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
Kara umowna staje się wymagalna z chwilą złożenia Wykonawcy oświadczenia o jej
naliczeniu.
Kary umowne mogą podlegać łączeniu. W szczególności, Zamawiający jest uprawniony do
wielokrotnego naliczania kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i niezależnie od niej naliczenia
kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli:
1) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie wykonał dostawy w terminie, o którym mowa w §
2 ust. 1 Umowy;
2) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową i nie zmienia sposobu
realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie
określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień mimo wezwania przez
Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu;
3) Wykonawca trzykrotnie dostarczył towar niezgodnie z zamówieniem, dostarczył towar
wadliwy lub inny niż wskazany w ofercie
4) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności,
5) w razie jednorazowego rażącego opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy cząstkowej,
tj. przekraczającego 7 dni roboczych.
6) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 6 przekroczy 20% łącznej kwoty
wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1;
7) jeżeli Wykonawca naruszył postanowienia dotyczące podwykonawstwa, określone w§10
ust. 1-2.
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2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej w
terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych
określonych w § 7 Umowy.
§8
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) Ze strony Wykonawcy - <adres, imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail>
2) Ze strony Zamawiającego – <adres, imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail>
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 lub ich danych
kontaktowych będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi
zamiany Umowy.
3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pracowników Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego na
własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko.

1.

§9
Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy liczonych od daty jej podpisania lub do
wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 Umowy - w zależności od tego, które z tych
zdarzeń wystąpi jako pierwsze.
2. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1
Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze
zm.).
§10
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy oraz firmom
podwykonawców określonych w ofercie.
2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie
Wykonawcy ani powierzyć wykonania części zamówienia innych podmiotom niż wskazane w
Ofercie Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
§11
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje następujące możliwości
dokonania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej Umowy:
1) miejsca dostaw (na terenie Warszawy);
2) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów w sytuacji, gdy produkt
zostanie wycofany z produkcji, lub wprowadzony do sprzedaży przez producenta produkt
zmodyfikowany/ udoskonalony, lub wygaśnie rejestracja oferowanego produktu (zgodnie z
informacjami zawartymi w Formularzu Asortymentowo – Cenowym) przy czym zmiana ta
nie może powodować wzrostu ceny zawartej w ofercie,
3) w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, w
sytuacji częściowego niezrealizowania ilości określonych w tabelach asortymentowo –
cenowych, stanowiących załącznik nr 1 do umowy oraz w sytuacji niewykorzystania przez
Zamawiającego wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy;
1.
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4) zamiany
poszczególnego
asortymentu,
będącego
przedmiotem
umowy
i
wyszczególnionego w formularzu asortymentowo-cenowym, z chwilą zaprzestania lub
wstrzymania jego produkcji, a o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia
niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi
Zamawiającego, w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w Umowie.
5) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,
przejęcia itp.);
6) w razie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia; w tym przypadku zmiana umowy może nastąpić w
zakresie niezbędnym celem dostosowania zapisów umowy do bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Strony dokonają stosownej zmiany
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 będą dokonywane na pisemny wniosek Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, w jaki sposób zmiany, o których
mowa w ust. 3 wpływają na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku,
gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia,
Strony dokonają stosownej zmiany umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 12
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w
poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez
względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami
Poufnymi”.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i
informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby
sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których
wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z
umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania
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i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak
za własne działania.
W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do
sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie
takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty,
zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwłocznie komisyjnie usunie Informacje Poufne z wszelkich nośników
danych lub komisyjnie zniszczy nośniki zawierające takie informacje, bądź nieodpłatnie
przekaże Zamawiającemu wszelkie nośniki, na których zapisane są Informacje Poufne.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się
rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności
osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik:
1) formularz asortymentowo-cenowy
2) Oferta Wykonawcy
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
1.
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