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UMOWA 

 

zawarta w dniu ............................. r. w Białym Dunajcu, pomiędzy: 

Samodzielnym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia z siedzibą w Białym Dunajcu, przy 

ul. Jana Pawła II 201, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział 

Gospodarczy KRS Nr Rej 0000031080, Regon: 491984964 , NIP: 7361488475, reprezentowanym przez : 

lek. med. Małgorzatę Szczerba – Kierownika  

zwanym dalej „Kupującym”  

a   

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

reprezentowaną przez:  

 

 

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

zwaną dalej „Sprzedającym”,  

 

następującej treści: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 

szczepionek, Strony postanowiły, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż szczepionek. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera  

załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 2 

1. Całkowita wartość Umowy określonej w § 1 – według załącznika – opiewa na kwotę:  

.................................... zł netto (słownie: .......................................................................)  

.................................... brutto (słownie: .........................................................................) 

2. Cena brutto zawiera koszt Przedmiotu Umowy, wszelkie koszty związane z dostarczeniem Przedmiotu 

Umowy do siedziby Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, 

opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują. 

3. Kupujący ma prawo do zrealizowania umowy w zakresie odpowiadającym bieżącemu zapotrzebowaniu. 

Sprzedający oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Kupującego 

zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia ilości w poszczególnych pozycjach 

asortymentowych, z zastrzeżeniem, że wartość wszystkich dostaw nie może przekroczyć kwoty 

wynagrodzenia umownego w ramach danej części zamówienia. 
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5. Przedmiot Umowy Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniu producenta,  

w opakowaniach pojedynczych. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę, o której mowa  

w pkt 1. 

6. Wraz z każdą dostawą Sprzedający dostarczy dokument potwierdzający zachowanie łańcucha 

chłodniczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. 2016 poz. 1866). 

 

§ 3 

1. Cena wymieniona w § 2 pkt 1 Umowy, płatna będzie w złotych polskich. 

2. Płatności za zrealizowane dostawy, odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez 

Sprzedającego, zawierających numer serii i termin ważności asortymentu, objętego poszczególnymi 

dostawami lub na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedającego wraz z dołączonymi do nich 

zestawieniami materiałowymi, zawierającymi informacje na temat numeru serii i terminu ważności 

dostarczonego asortymentu. 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, właściwe dla danej dostawy, będą dostarczane razem  

z produktami, stanowiącym przedmiot tej dostawy. 

4. Sprzedający posiada aktualny dokument, potwierdzający, że Przedmiot niniejszej Umowy zawarty  

w załączniku nr 1 do Umowy, spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 6 września 2001 roku – 

prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. 2016 poz. 2142 ze zm.), a także w obowiązujących przepisach Unii 

Europejskiej – w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Sprzedający zobowiązany jest 

przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski.  

5. Sprzedający, wraz z pierwszą dostawą zobowiązuje się przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 4 – 

pod rygorem rozwiązania Umowy. 

6. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Sprzedającego, wskazany na fakturze  

w ciągu 14 dni od dnia dostawy (potwierdzonej przez Kupującego), wraz z dostarczeniem prawidłowo 

wystawionych dokumentów, o których mowa w pkt 2. 

7. Ceny jednostkowe netto Przedmiotu Umowy nie ulegną zmianie w górę, przez cały okres trwania 

Umowy. 

8. Sprzedający może, w każdym czasie, obniżyć ceny jednostkowe, co nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy. 

9. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

 

§ 4 

1. Dostawy Przedmiotu Umowy wymienionego w § 1 będą realizowane sukcesywnie przez okres  

12 (dwunastu) miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy, z uwzględnieniem bieżących potrzeb 

Kupującego, na podstawie pisemnego zamówienia /faks/ złożonego przez uprawnionego pracownika 

Kupującego. Zamówienia realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie ....... dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu 12 godzin, na podstawie 
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zamówienia złożonego telefonicznie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego,  

i potwierdzonego na piśmie. 

3. Dostawa musi być zrealizowana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem 

ilościowym i asortymentowym. Zamówionych dostaw nie można dzielić. 

4. Przedmiot niniejszej Umowy, dla wszystkich pozycji określonych w załączniku nr 1 do Umowy, będzie 

posiadał termin ważności minimum 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.  

 

§ 5 

1. Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę opakowanego 

produktu, nr serii, datę jego ważności. 

2. Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z załącznikiem nr 1 do Umowy) i deklarowanymi ilościami 

określonymi w zamówieniu złożonym przez upoważnionego pracownika Kupującego, o którym mowa  

w § 4 pkt 1 – 2 niniejszej Umowy), Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie, w terminie 5 dni 

roboczych od daty odbioru przedmiotu dostawy. 

3. Reklamacje jakościowe, Kupujący jest zobligowany zgłosić Sprzedającemu (pisemnie wraz z ich 

udokumentowaniem) w terminie ważności reklamowanego przedmiotu dostawy. 

4. Sprzedający zobowiązany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację  

w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (poprzez nadanie faksu): 

1) w przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany Przedmiot Umowy na wolny 

od wad w terminie kolejnych 5 dni roboczych, licząc od dnia nadania odpowiedzi; 

2) w przypadku nie przyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do udokumentowania takiego 

działania wraz z wyjaśnieniem.  

Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 5 dni roboczych, jest uważany za uznanie przez 

Sprzedającego reklamacji i tym samym zobowiązanie się do wymiany przedmiotu dostawy objętego 

reklamacją na wolny od wad na koszt Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia upływu 

terminu na założenie przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację, wniesioną przez Kupującego. 

§ 6 

1. Umowa niniejsza rozwiązuje się: 

1) z upływem 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia; 

2) z chwilą wyczerpania się Przedmiotu Umowy, określonego w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy; 

3) z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty, na jaką opiewa Umowa, wynikającej z § 2 pkt 1. 

2. Wszystkie zmiany treści Umowy wymagają porozumienia Stron Umowy oraz zachowania formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§ 7 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od 

realizacji Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 8 

1. Strony Umowy mogą, w każdym czasie, rozwiązać Umowę, za porozumieniem Stron. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności powodujących zmianę strony Kupującego; 

2) nieterminowej 3–krotnej realizacji dostaw bądź opóźnienia w realizacji pojedynczej dostaw trwającego 

dłużej niż 7 dni; 

3) nie przedstawienia wraz z pierwszą dostawą stosownego dokumentu, o którym mowa w § 3 pkt 4, 

4) innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego, wykonania Umowy. 

 

 

§ 9 

1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej: 

1) 1 % wartości brutto niedostarczonego  Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki, w 

przypadku opóźnienia dostawy, 

2) 1 % wartości brutto zareklamowanego Przedmiotu Umowy, w przypadku opóźnienia 

dostawy przedmiotu objętego reklamacją, 

3) 10 % wartości brutto Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy Kupujący rozwiąże Umowę w 

trybie natychmiastowym, na skutek wystąpienia okoliczności, określonych w § 8 pkt 2 ppkt 2 – 4 

niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 

3. Kary umowne powinny być zapłacone przez Sprzedającego, naruszającego postanowienia umowne, w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Kupującego z żądaniem zapłaty. 

4. Kupujący może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Sprzedającego. 

 

§ 10 

W sytuacji wykonania części zamówienia, Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonanej części zamówienia – podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, będzie 

stopień realizacji zamówienia. 

§ 11 

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Kupującego jest 

.................................................................. 
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§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków Umowy, jest sąd 

właściwy dla siedziby Kupującego. 

 

§ 13 

1. Umowę sporządzono w języku polskim i podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron Umowy. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

Załącznik nr 1 do Umowy – specyfikacja  

 

 

 

 

 

            SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY 

 

 

     data ......................................................           data ....................................................... 


