Załącznik nr 4 do SIWZ
- PROJEKT UMOWA DOSTAWY SZCZEPIONKI
Zawarta dniu ............…2013 roku pomiędzy:
Miasto Leszno z siedzibą: 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15,
reprezentowany przez: Prezydenta Miasta Leszna – Tomasza Malepszego, NIP: 697-22-59898 REGON: 411050445 zwanym w dalszej treści umowy Kupującym, lub zamiennie
Zamawiającym
a
....................................................................................................................................., mającym
siedzibę: ..............................................................., ul.
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:..............................................................................................................,
zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym została zawarta umowa następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

§1
Sprzedający, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Kupującego
postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego, zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Kupującemu szczepionki
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18 zwanej dalej
szczepionką.
Szczepionka jest niezbędna do przeprowadzenia wieloletniego programu: "Program
profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata „ w zakresie szczepień
profilaktycznych w roku 2013, dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 2002) zamieszkałych
na terenie Miasta Leszna, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu
6,11,16,18”, zwanego dalej Programem. Program realizować będzie Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska EDICTUM Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31 60-835 Poznań, zwany
dalej Realizatorem programu.
W ramach realizacji Programu Zamawiający zamierza zaszczepić szacunkowo około 280
dziewczynek (każda po trzy dawki).
Maksymalna liczba dawek szczepionki (liczba ampułko-strzykawek) zwanych dalej
dawkami, które ma dostarczyć wykonawca nie przekroczy 840 sztuk (dawek). Podana
liczba dawek szczepionki (840) wskazuje górny limit (szacunkowe zapotrzebowanie
Zamawiającego) i nie stanowi zobowiązania do zakupienia całej wskazanej ilości.
Ostateczna liczba dawek szczepionki zostanie ustalona przez Realizatora programu (który
w tym zakresie działać będzie z upoważnienia Zamawiającego) na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania wynikającego z realizacji Programu.
Dokumentacja przetargowa i oferta sprzedającego wraz z załącznikami stanowi integralną
część niniejszej umowy.

§2
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć szczepionki najwyższej jakości, w oryginalnych
opakowaniach zewnętrznych wraz z dokumentem potwierdzającym, że szczepionki
poddane zostały kontroli seryjnej wstępnej, o której mowa w ustawie Prawo
farmaceutyczne.
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2. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i stosowania, że Realizator programu wskazując
termin i liczbę dawek określa w jakiej ilości opakowań zewnętrznych : zbiorczych i
indywidualnych ma nastąpić dostawa danej partii.
3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na rynku
polskim i posiada wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające o dopuszczeniu
do stosowania.
4. Sprzedający pokryje wszelką szkodę spowodowaną niedołączeniem dokumentów, o
których mowa w ust. 1.

1.

2.
3.
4.

§3
Dostawa szczepionki nastąpi partiami zgodnie z zasadami podawania szczepionki na
podstawie Harmonogramu szczepień, sporządzonego przez
Realizatora program.
Dostawa każdej z partii szczepionek nastąpi nie później niż 7 dni przed terminem każdej
kolejnej tury szczepienia określonej w harmonogramie realizacji szczepień. Dokładną
liczbę szczepionek każdej partii szczepionek wskazuje realizator programu nie później
niż 14 dni przed każdą kolejną turą szczepienia określoną w harmonogramie realizacji. Na
wniosek Realizatora programu terminy wskazane w zdaniach poprzedzających mogą ulec
zmianie.
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar własnym transportem na
własne ryzyko.
Miejsce dostarczania towaru: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska EDICTUM Sp. z.o.o.
ul. Mickiewicza 31 60-835 Poznań.
Odbioru szczepionki dokona w imieniu zamawiającego Realizator programu.

§4
W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonej partii szczepionki Sprzedający
na wezwanie Realizatora programu, jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania, na
własny koszt dokonać wymiany szczepionek na wolne od wad i uszkodzeń.
§5
Termin ważności sprzedawanych szczepionek nie może być krótszy niż 30 czerwca 2014r.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Kupujący zapłaci
Sprzedającemu cenę ........................ zł brutto (słownie zł: ......................), w tym podatek
VAT w kwocie …………….…… za każdą dostarczoną i zużytą dawkę szczepionki na
podstawie faktur częściowych, na zasadach określonych w ust. 2- 8.
2. Termin płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi do 30 dni od
doręczenia kupującemu faktury. Sprzedawca wystawia fakturę po dostarczeniu danej
partii szczepionek i otrzymaniu w terminie 3 dni od zakończenia danej tury szczepień od
realizatora programu pisemnego potwierdzenia o ilości zużytych szczepionek.
3. W przypadku, gdy po trzeciej turze szczepień rocznika 2002 okaże się, że nie wszystkie
dawki szczepionki przekazane realizatorowi programu zostały zużyte sprzedający ma
obowiązek odebrać na własny koszt i ryzyko niezużyte dawki szczepionki w terminie 3
dni od dnia zawiadomienia przez Realizatora programu, jeżeli realizator programu
zawiadomił sprzedawcę o zwrocie niezużytych dawek szczepionki w terminie 5 dni od
upływu ostatniego dnia trzeciej tury szczepień – dopuszcza się przekazywanie tej
informacji faxem.
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4. Kupujący zapłaci sprzedawcy tylko za dostarczone i zużyte dawki szczepionki. Jeżeli
ostatecznie w wyniku Realizacji programu nie zostanie wyczerpany górny limit dawek
szczepionki, o którym mowa w § 1, sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia
finansowe z tego tytułu.
5. Strony postanawiają, że cena brutto, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie, w
szczególności w przypadku podniesienia stawek podatków, w tym podatku VAT jak
również opłat celnych.
6. Wynagrodzenie za wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie
Sprzedającemu przez Kupującego przelewem na konto …………………………………..
7. Sprzedający zobowiązany jest do wpisania na fakturze: producenta, numeru serii oraz
termin ważności lub datę przydatności dostarczonego towaru. Wymagane informacje
mogą być podane również na załączniku do faktury.
8. Sprzedający zobowiązany jest użyć na fakturze VAT nazwy Kupującego o brzmieniu:
„Miasto Leszno: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, NIP: 697-22-59-898”.
§7
Płatność, o której mowa w § 6 realizowana będzie przez Kupującego w złotych polskich.

1.

2.
3.
4.

§8
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz
Kupującego w wysokości:
1) 10% wartości części niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy, gdy
Kupujący odstąpi od umowy z winy Sprzedającego.
2) 0,2% wartości części niewykonanej lub nienależycie wykonanej dostawy za każdy
dzień zwłoki w dostarczeniu odpowiedniej ilości szczepionki,
3) 0,2% wartości części nienależycie wykonanej dostawy w sposób inny niż poprzez
zwłokę.
Kupujący może dochodzić od Sprzedającego na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
Kupujący zapłaci sprzedawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia, jeżeli
odstąpi od umowy z własnej winy, z zastrzeżeniem ust. 4 .
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku, sprzedawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a kupujący nie ma
obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 3

§9
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013r.

1.

2.

§ 10
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy. Możliwość i warunki dokonania
zmiany określa ust. 2.
Kupujący zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy w
następującym zakresie:
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a) zmiana terminów realizacji umowy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje w związku z
realizacją harmonogramu szczepień,
b) zmiana harmonogramu szczepień,
c) zmiana górnego limitu dostawy szczepionek,
d) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy;
e) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki
VAT, (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość wynagrodzenie – koszty
związane ze wzrostem stawki obciążają sprzedawcę),
f) zajdą inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 lit. a-c, lit. f mogą być spowodowane, w szczególności
przyczynami leżącymi po stronie Realizatora programu ( wynikającymi z realizacji
umowy zawartej pomiędzy kupującym a Realizatorem programu) .
§ 11
Kupujący zastrzega sobie prawo realizacji umowy u innego Sprzedającego w części
przedmiotu zamówienia, która nie została dostarczona Kupującemu przez Sprzedającego w
terminie określonym w § 3 ust. 1 i obciążenie Sprzedającego różnicą ceny.
§ 12
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie.
2. Sprzedający oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od
Kupującego z tytułu realizacji niniejszej umowy bez zgody Kupującego wyrażonej na
piśmie.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16 poz. 93), ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z
2008r., Nr 45, poz. 271 ze zmianami).
§ 14
Inne postanowienia umowy:.........................................................................................................
§ 15
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą
rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron.
2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,
jeden dla Sprzedającego, a dwa dla Kupującego.
Sprzedający:
……………………..…………………..

Kupujący:
…………………………………………….
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