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Załącznik nr ……. do zaproszenia 

Wzór umowy 

Umowa nr            /2017 

Modyfikacja 11.10.2017 r.  

zawarta w  dniu ……………………….. w Warszawie pomiędzy 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74, wpisaną  

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456064,  REGON 146613264,NIP 524-27-58-

370, kapitał zakładowy 25 100 000 zł, zwaną dalej "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

a 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………. 

 

Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017, poz. 1579). 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 351 szt czterowalentnych szczepionek p/grypie typu split 

(rozszczepiony wirion) dla dorosłych na sezon 2017/2018 do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue 

Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie (03- 131), Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 

8 w Warszawie (04- 837), Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 (01- 958) , 

wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (03-131),ul. Mehoffera 72/74, zgodnie z ofertą Wykonawcy – Formularz ofertowo-cenowy, 

stanowiący załącznik do umowy.    

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty, zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są 

niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie 

z obowiązującymi w Polsce przepisami. 

4. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty 

Wykonawcy z dnia ………………….., które wraz z załącznikami stanowią jej integralną część. 

 

§ 2 
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WARUNKI I TERMIN DOSTAWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć szczepionki p/grypie dla dorosłych na sezon 2017/2018         

jednorazowo w ciągu 3 dni od przesłania  zamówienia. 

2. Wykonawca dostarczy szczepionki własnym transportem, w uzgodnionym dniu oraz godzinie z 

Zamawiającym.  

3. Zamówiony towar zostanie wniesiony przez Wykonawcę do lokalu Działu Farmacji w siedzibie 

Zamawiającego. 

4. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy jest Pani Agnieszka 

Adamska (Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej) tel. 22/ 811 06 88 wew. 191;  

e-mail apteka@scol.warszawa.pl  

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy ustalone zostały na podstawie  formularza ofertowo- 

cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wartość dostawy wynikać będzie z cen jednostkowych netto i ilości dostarczonego asortymentu 

przedmiotu umowy, do których dodany będzie jedynie podatek VAT wg obowiązujących w dniu 

dostawy przepisów. 

3. Wartość zamówienia z oferty wynosi: 

1) cena netto: ………….........zł (słownie: …………………………………………………………………………………) 

2)  podatek VAT: ……………….zł (słownie: …………………………………………………………………………………) 

3) cena brutto: …………………zł (słownie: …………………………………………………………………….…………..) 

4. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie złożonej faktury 

Wykonawcy, po zweryfikowaniu jej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia 

faktury do siedziby Zamawiającego. 

5. Kwota podana w ust. 3 pkt. 3 obejmuje całkowitą wartość przedmiotu umowy i zawiera wszystkie 

określone prawem podatki oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją umowy. 

6. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. 

§ 4 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę szczepionki p/grypie dla dorosłych musi 

mieć określoną datę końca okresu jego przydatności do stosowania. 

2. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby 

Zamawiającego. 

3.  Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy w szczególności w przypadku: 

1) niezgodności z opisem zamówienia, 

2) dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości, 

3) dostarczenia przedmiotu umowy w niewłaściwych opakowaniach. 
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5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia nie spełnia warunków 

jakościowych lub jest niezgodny asortymentowo z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia właściwego przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego reklamacji.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i ewentualne szkody, jakich dozna Zamawiający, konsument bądź osoba trzecia wskutek 

ich użycia w tym za szkody, wyrządzone przez Produkty, które okażą się niebezpieczne w rozumieniu 

art. 4491 § 3 kodeksu cywilnego. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca w razie nie dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w terminie, o którym mowa w 

§ 2 ust. 1 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto całej 

dostawy za każdy dzień zwłoki.  

2) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 15% łącznej wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3,  gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego.  

3) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 15% łącznej wartości brutto, o 

której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3  gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. 

2. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej lub 14 dni od 

momentu wystawienia noty. W przypadku nieuregulowania w wymaganym terminie kara będzie 

potrącona z bieżących płatności.  

3. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

§ 8 

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego za wypowiedzeniem w  trybie 

natychmiastowym, w przypadku :  

1) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny, 

2) jeżeli Wykonawca wykona dostawę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 10 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  z dnia  29 stycznia 

2004 r., Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz. U.  z 2017, poz.1579) oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo- cenowy Wykonawcy z dnia …………………….. 


