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Załącznik nr 2 do Zapytania – Projekt umowy 

 
 

UMOWA (PROJEKT) Nr …………..   
dostawa szczepionek czterowalentnych przeciw grypie 

 
zawarta w dniu …………….. 2022 roku w Łodzi, pomiędzy: 

   
Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi (90 – 557) przy ulicy Andrzeja Struga 86, 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000139233, NIP: 7272408670, REGON: 000316393, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, które reprezentuje:  
 
Marcin Kos – p.o. Dyrektora Centrum, 
 
a                            
………………………………………………………… 
Adres siedziby: ……………………………………………….,  

NIP: …………… REGON: …………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, które reprezentuje:  

………………………………………… 

Niniejsza umowa została zawarta na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo 
zamówień publicznych, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 
nie jest równa i nie przekracza kwoty 130 000 zł, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych 

 
§ 1 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw szczepionek czterowalentnych przeciw 

grypie zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnych z zaleceniami WHO dla 
sezonu 2022/2023, ……………………….. (dalej zwanych „szczepionkami”) do poniżej 
wskazanych jednostek organizacyjnych Zamawiającego znajdujących się na terenie Łodzi: 
a) Przychodnia „Kasprzaka” w Łodzi, ul. Kasprzaka 27,  
b) Przychodnia „Garnizonowa” w Łodzi, ul. Garnizonowa 38, 
c) Przychodnia „Wileńska” w Łodzi, ul. Wileńska 25, 
d) Przychodnia „Olimpijska” w Łodzi, ul. Olimpijska 7a, 
e) Przychodnia „Kusocińskiego” w Łodzi, ul. Kusocińskiego 140a, 
f) Przychodnia „Maratońska”  w Łodzi, ul. Maratońska 71. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości jednostek organizacyjnych, do których mają być 
dostarczane szczepionki, wynikającej ze zmian lokalizacji Zamawiającego bądź innych sytuacji. 

3. O wszelkich sytuacjach, skutkujących koniecznością dokonania takich zmian, Wykonawca 
zostanie poinformowany na piśmie. 
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4. Odbioru dostawy dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego, który sprawdza dostarczone 
szczepionki pod względem zgodności z zamówieniem, a także pod względem jakościowym i 
ilościowym przy osobie dostarczającej. 

5. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 

6. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nastąpi po wydaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu szczepionki z aktualnym składem antygenowym rekomendowanym przez 
WHO na sezon szczepień 2022/23, wydaniu orzeczenia kontroli seryjnej i wprowadzeniu do 
obrotu przez podmiot odpowiedzialny lub dystrybutora działającego na zlecenie podmiotu 
odpowiedzialnego. 

7. Wykonawca będzie realizował umowę w transzach, których wielkość i termin dostawy będą 
uzależnione od wielkości kolejnych partii produktów i terminów ich udostępnienia Wykonawcy 
przez podmiot odpowiedzialny (lub dystrybutora działającego na zlecenie podmiotu 
odpowiedzialnego) w trakcie sezonu szczepień 2022/23. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw szczepionki na podstawie składanych 
zamówień w ciągu 7 dni roboczych od chwili ich otrzymania oraz przesyłanych Wykonawcy za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres …………………………………………, 
złożonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać szczepionkę na swój koszt i ryzyko do jednostek 
Zamawiającego – (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 15:00. 

3. Dostarczony przedmiot umowy winien zawierać instrukcje w języku polskim, zawierające 
wszystkie niezbędne informacje dotyczące jego użytkowania i magazynowania. 

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 
5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych szczepionek, bądź niezgodności 

ilościowej (nadwyżka/brak), Zamawiający złoży reklamację drogą elektroniczną poprzez 
skrzynkę mailową lub  stronę internetową wskazaną do tego celu przez Wykonawcę w terminie 
12 godzin od chwili dostawy (w przypadku niezgodności ilościowej) oraz 12 godzin od chwili 
ujawnienia się wady (w przypadku wad jakościowych). 

6. Podczas składania reklamacji należy podać następujące informacje: pełną nazwę produktu, 
powód reklamacji, numer serii, datę ważności, ilość  podlegającą zgłoszeniu reklamacyjnemu, 
datę  złożenia Zamówienia oraz dodatkowo w przypadku reklamacji dotyczącej wady 
jakościowej opis stwierdzonej wady a następnie zabezpieczyć produkt w warunkach określonych 
przez producenta i zwrócić  po wcześniejszym uzgodnieniu z działem reklamacji  Wykonawcy 
terminu i sposobu dokonania zwrotu. W przypadku zwrotu produktu/ów do Wykonawcy, 
Wykonawca zabezpieczy ich transport. 

7. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności ilościowej – po stwierdzeniu brakującej ilości 
lub nadwyżki w dostawie należy potwierdzić na liście przewozowym faktycznie otrzymaną ilość 
produktu poprzez umieszczenie na nim w sposób czytelny imienia i nazwiska osoby 
stwierdzającej niezgodność oraz pieczątki jednostki organizacyjnej zamawiającego. 

8. W przypadku wad jakościowych lub stwierdzenia braku zmówionej ilości produktów, 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującej / wadliwej części zamówienia w 
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terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji o ile nie zachodzi fakt wstrzymania lub 
ograniczeń sprzedaży lub wycofania szczepionki z obrotu. 

9. W przypadku zwrotów Zamawiający dostarczy w każdym przypadku zapis temperatury w 
okresie przechowywania produktu przez Zamawiającego. 

10. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
11. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie atesty (certyfikaty) lub zezwolenia dla 

sprzedawanej szczepionki, dla której są one wymagane oraz zobowiązuje się do ich 
przedstawienia na żądanie Zamawiającego. Dostarczana szczepionka winna odpowiadać 
wszelkim wymogom prawnym i być dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

12. Termin przydatności do użycia określonej w umowie szczepionki nie może być krótszy niż 5 
miesięcy od dnia dostawy. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę szczepionki o terminie 
ważności krótszym niż 5 miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo jej zwrotu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

13. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działania, uchybienia lub zaniechanie. 

14. Po stronie Zamawiającego osobami upoważnionymi do składania zamówienia są: 

……………………………………………………………………………… 

Po stronie Wykonawcy upoważnionymi do przyjmowania zamówienia są: 
……………………………………………………………………………… 

 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres: od …………………………… do 01.12.2022 r. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 
3. Rozwiązanie umowy następuje poprzez złożenie przez Stronę jednostronnego pisemnego 

oświadczenia o rozwiązaniu umowy i staje się skuteczne z chwilą doręczenia. 
4. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym doręczono pisemną informację o rozwiązaniu umowy. 
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

6. W przypadku rozwiązania umowy w trybach przewidzianym powyżej, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W szczególności strony 

wyłączają możliwość dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek świadczeń 
odszkodowawczych. 

§ 4 

1. Wartość umowy ustala się na łączną kwotę : 

netto …………………….. zł słownie: …………………………….. zł 00/100 
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brutto …………………… zł słownie: …………………………….. zł 00/100. 
2. Cena obejmuje: wartość szczepionek wraz z ich transportem i rozładunkiem w każdej z 

lokalizacji wymienionej w § 1 ust. 1 umowy. 
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej przedmiot Umowy, przy czym zmianie ulegnie 
wyłącznie cena brutto a cena netto pozostanie bez zmian 

b) wprowadzenia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu Umowy. 
c) wprowadzenia podwyżki cen przez podmiot odpowiedzialny (lub dystrybutora działającego 

na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego). 
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia do pełnej wartości wskazanej w § 4 

ust. 1. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego za każdą zamówioną transzę. 

2. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane dostawy potwierdzone pisemnie przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

3. Należności będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy podany w wystawianych 
fakturach. 

4. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
5. 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 rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie. 
6. 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 będzie naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych. 
7. Wykonawca ma możliwość przesłania droga elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu 
8. 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 

9. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 
wykonawcze. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisuje dane 
nabywcy: 

 nabywcą jest jednostka: Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, 

 w sekcji NIP należy wpisać 7272408670, 
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 jako typ numeru PEPPOL należy wpisać NIP, 

 w polu numer PEPPOL należy wpisać NIP: 7272408670 , 

 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem wykonania usługi. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisuje dane nabywcy: 

 nabywcą jest jednostka: Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, 

 w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP 7272408670, 

 jako Rodzaj adresu PEF należy wpisać NIP, 

 w polu numer PEF należy wpisać NIP: 7272408670 , 

 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem wykonania usługi. 

12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania na poniższy mail: sekretariat@mcmpolesie.pl  

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów: 

a) w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczenia szczepionek niezgodnie z 
zamówieniem w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z umową dostawy, 
za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto 
opóźnionej lub niezgodnej z umową dostawy, 

b)  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, 

c)  w razie opóźnienia w usunięciu braków ilościowych/wad ujawnionych w dostawie, w ramach 
postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 6, w wysokości 1 % wartości 
zareklamowanych dostaw za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu określonego 
w § 2 ust. 8. 

2. Jeżeli należna Zamawiającemu kara umowna z tytułu niedostarczenia lub dostarczenia 
szczepionek niezgodnie z zamówieniem przekroczy 10 % wartości brutto opóźnionej lub  
niezgodnej z umową dostawy, w takim przypadku dostawa zostaje uznana za nie dostarczoną, a 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 
jeżeli nie zostało jeszcze uregulowane przez Zamawiającego. Natomiast w pozostałych 
przypadkach kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej. 

4. W przypadku złożenia noty obciążeniowej w urzędzie pocztowym lub u innego operatora listem 
poleconym przyjmuje się, iż data stempla pocztowego jest równoznaczna z jej doręczeniem. 

5. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przekracza wysokość kar 
umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6. Postanowienia ustępów 1-3 powyżej nie mają zastosowania w przypadku zaistnienia zdarzeń 
skutkujących wstrzymaniem lub ograniczeniem sprzedaży lub wycofaniem z obrotu  przedmiotu 
Umowy niezależnych od Wykonawcy. 
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§ 7 

Wierzytelności Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”, 
adres:   ul. A. Struga 86, 90-557 Łódź; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w 
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@mcmpolesie.pl; 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z 
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych 
osobowych); 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, 
w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. 
z uwagi na dochodzenie roszczeń. 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

2. Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli przyczyną niewykonania lub 
nienależytego wykonania będą niemożliwe do przewidzenia, wyjątkowe, zewnętrzne i 
nieuchronne okoliczności, takie jak w szczególności kataklizmy sił natury, epidemie, zamieszki, 
wojny lub, akty władzy państwowej (okoliczności siły wyższej), które uniemożliwiają realizację 
warunków niniejszej umowy, chyba, że są one następstwem zachowania strony, która się na nie 



 

 
 

Strona 7 z 7 

                                                                                                                                                              

powołuje. Strony przyjmują w szczególności za okoliczności siły wyższej ograniczenia lub 
wstrzymanie dostaw przedmiotu Umowy przez podmiot odpowiedzialny (lub dystrybutora 
działającego na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego) na rynek polski, wydanie przez właściwe 
organy administracji publicznej decyzji o wstrzymaniu w obrocie lub wycofaniu produktów z 
obrotu, co obejmuje zarówno organy polskie, jak i organy państwa – miejsca wytwarzania 
produktów, a także przypadki, gdy wywóz produktów z państwa – miejsca ich wytwarzania będzie 
ograniczony lub przypadki, gdy organy polskie podejmą decyzję o nabyciu lub ograniczeniach w 
dystrybucji produktów na terytorium Polski. 

§ 10 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana 
postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych 
dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym również w 
zakresie obejmującym postanowienia § 4 ust.3 niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
WYKONAWCA                                              ZAMAWIAJĄCY 
 

 


