
Załącznik nr 4  do SIWZ – Wzór umowy 

Wzór umowy 

Zawarta po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą p. z .p.” (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w dniu ........................ 2020 roku w Łodzi, pomiędzy: 

Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi ul. Felińskiego 7, 93-252, Łódź 

wpisanym do  Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego przez XX Wydział Sądu Rejonowego dla 

Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod numerem 0000050067, NIP 9820256542, Regon 

472237995, reprezentowanym przez: 

 
Dyrektora -  Żanetę Iwańczyk 
 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

oraz Firmą: 

……………………………z siedzibą  …………………………………….……………  

działającą zgodnie z wpisem do .............................................................. prowadzonego 

przez  ...................................................................................................... pod 

numerem………………………., NIP ....................................................... zwaną w 

dalszej treści umowy „Wykonawcą”  

 reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

§ 1 

1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest sprzedaż oraz dostawa szczepionek wraz 

z dowozem i wniesieniem do lokalizacji określonych w § 2 pkt 2 pakiet(y)  nr  

……..   dla Zamawiającego w ilości, asortymencie i cenach określonych w ofercie 

Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr  1 do niniejszej umowy. 

2. Ilość określona w załączniku do niniejszej umowy stanowi wielkość prognozowaną 



i może ulec zmianie  w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Wartość niniejszej umowy określa się na: 

-   netto:  …………….PLN  (słownie:  ………………………………………………..), 

-   VAT: ..................... PLN(słownie:  …………………………………………………), 

-    brutto: ................. PLN(słownie:  …………………………………………………), 

4. Przedmiot umowy powinien posiadać okresy ważności pozwalające 

Zamawiającemu na swobodne stosowanie szczepionek zgodnie ze złożonym w 

ofercie terminem. 

5. Nazwy, ceny jednostkowe oraz  prognozowane  ilości towarów stanowiących 

przedmiot umowy określa Załącznik nr 1 do umowy. 

6. Strony ustalają możliwość wzrostu ceny jednostkowej brutto towaru w przypadku 

zmiany stawki VAT. 

7.  W przypadku gdy umowa obejmuje kilka „części” których wartość wymieniona jest 

w punkcie 3 niniejszego paragrafu, maksymalną wartością umowy jest suma 

wszystkich części. 

§  2 

1. Dostawy następować będą sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania 

Zamawiającego, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi 

w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Do 

czasu przekazania szczepionek ryzyko utraty uszkodzenia rzeczy spoczywa na 

Wykonawcy. Szczepionki winny być transportowane w pojemnikach do tego 

przewidzianych w sposób zgodny z wymaganymi przepisami. 

2. Zamówienia będą składane telefonicznie lub faksem lub pisemnie przez osobę 

wyznaczoną przez Zamawiającego-……....... . Dostawy odbywać się będą na 

ryzyko i koszt Wykonawcy do poszczególnych lokalizacji: 

a) ul. Alojzego Felińskiego 7; 

b) ul. Tatrzańska 109; 

c) ul. Rzgowska 170; 

d) ul. Cieszkowskiego 6; 

e) ul. Odrzańska 29. 

f) ul. Paderewskiego 6. 



Zamawiający poda lokalizacje przy każdorazowym składaniu zamówienia  

w dni robocze w godz. 8:00 -15:00. 

4. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie 

 i w miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

5. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie zamawiał 

przedmiot zamówienia o wartości nie przekraczającej wielkości środków 

przeznaczonych na ich zakup określonych w planie finansowym jednostki na dany 

rok kalendarzowy. 

6. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całej kwoty umowy, a Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Wykonawca ma prawo jedynie do zapłaty 

za zamówiony i dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy towar. 

§  3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: 

1) towaru posiadającego dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do 

użytku w placówkach ochrony zdrowia, 

2) o wysokim standardzie jakościowym. 

2. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie 

towaru co do tożsamości. 

3. Strony umowy ustalają że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się 

następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, 

liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi 

w katalogach Wykonawcy, termin przydatności do użycia. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach 

ochrony zdrowia. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy 

odbiorze zamówionej częściowej partii towaru, braków ilościowych 

w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru 

oraz towarów przeterminowanych, braku ważnych dokumentów o których mowa w 

ust.1 pkt. 1 lub w przypadku uszkodzenia towaru. 

6. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad 

ukrytych towaru. 



7. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem przez 

…………………………..….. i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

8. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający wymogów określonych w ust. 1, 

2, 3 oraz mający braki, wady i uszkodzenia, o których mowa w ust. 5,6. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez 

wad w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego. 

10.  W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego 

zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt. 

§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej 

umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego 

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 5, 6 ze 

skutkami określonymi w § 6 ust, 4. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej 

umowy, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień 

złożonych przez Zamawiającego ze skutkiem, o którym mowa w §6 ust. 4. 

§ 5 

1. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury przez Zamawiającego ( faktury mają być wystawiane oddzielnie 

dla każdej lokalizacji Zamawiającego). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania jej 

za nie dostarczoną. 

3. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do 

skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie 

internetowej https://efaktura.gov.pl. 

5. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa 

o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze. 

https://efaktura.gov.pl/


1) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, 

wpisując dane nabywcy: 

a) w sekcji NIP należy wpisać NIP MCM Górna: 9820256542,  

b) jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

c) w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 

faktury.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując 

dane nabywcy  

a) w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP MCM Górna: 9820256542, 

b) jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

c) w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej 

adresatem faktury. W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być 

wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury 

na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: 

sekretariat@mcmgorna.pl 

7. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma 

nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 

zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego 

lub rachunku powiązanego z rachunkiem wykonawcy do przedmiotowego wykazu 

lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 

8. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego 

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie zamawiającego 

w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za 

ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, 

że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych 

dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 5 % wartości  brutto  zamówienia 

częściowego za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust 1 umowy. 



W wypadku odmowy dokonania dostawy kara umowna będzie naliczana do czasu 

nabycia zastępczego towaru przez Zamawiającego, na podstawie § 6 ust. 3 Umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania 

wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 5 % wartości  brutto 

zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 

ust. 9 umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 

ust. 1 umowy oraz w przypadku opóźnienia w wymianie towaru na wolny od 

wad przekraczającej 10 dni Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej 

dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy 

a cenami towarów zakupionych gdzie  indziej  przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości  

10 % wartości brutto określonej w § 1 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez   

Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak 

również z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny 

lezących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 1 lub ust. 2. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości, o której mowa w ust. 4 w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu nie dostarczenia 

dokumentów lub nieterminowego dostarczenia dokumentów, o których mowa 

w § 3 ust 4 umowy. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary tylko 

w przypadku umotywowanego wyjaśnienia dotyczącego spóźnienia dostarczenia 

dokumentów, o których mowa wyżej. 

6. Powyższe kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej 

szkody. 

7. Zamawiający może dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

      §  7 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie p.z.p. 



2. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru 

niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, nie naruszające postanowień 

SIWZ  oraz ustawy p. z. p. mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

§  8 

1. Strony umowy ustalają, że będą się niezwłocznie, wzajemnie informowały o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej 

umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy będą potwierdzały 

ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia 

lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

umowy;  

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 

; ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.);  

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy.  



2. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

3. Strony umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony będzie od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-

19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 

umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany 

umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp, w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części,  

2) zmianę sposobu wykonywania dostawy,  

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy  

− o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy.  

5. W odniesieniu do postanowień § 6 umowy dotyczących kar umownych lub 

odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy z powodu oznaczonych okoliczności, Strona umowy, o której mowa w ust. 1, w 

stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawi wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar 

lub odszkodowań, lub ich wysokość.  

6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej 

ich umowy, która jest związana z wykonaniem niniejszej umowy lub jej części, 

uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin 

wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, 

zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.  



7. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta 

obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i 

podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 

zapewniający, że warunki wykonania niniejszej umowy przez podwykonawcę nie będą 

mniej korzystne niż warunki wykonania niniejszej umowy, zmienionej zgodnie z ust. 4. 

§ 9 

Umowę zawiera się od  ……………………….. do  dnia  31.08.2021 r. 

§10 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać 

będzie Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca pod rygorem nieważności nie dokona czynności prawnej mającej na 

celu przeniesienia wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania 

niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody prezydenta Miasta Łodzi 

będącego organem założycielskim MCM ”Górna” w Łodzi, jak również bez 

uprzedniej wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zastosował środki zabezpieczające zapewniające 

ochronę danych osobowych oraz zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych 

mu danych osobowych z zastosowaniem obowiązujących w danym zakresie 

przepisów prawa. W szczególności Wykonawca usunie pozyskane dane osobowe 

niezwłocznie po wykonaniu niniejszej Umowy.  

5. Integralną cześć umowy stanowią: 

 - Załącznik nr 1 – oferta ( Formularze  cenowe)  z dnia ……………………………… 

 

 

………………………………..    ……………………………………. 

         Wykonawca         Zamawiający 


