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Załącznik nr 3   „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jasienicy” 

Opis przedmiotu zamówienia 

Nr 
części  

zamów
ienia 

Rodzaj  
szczepionki 

Nazwa   
szczepionki/ 
producenta 

Dawka /wielkość 
opakowania i rodzaj/ 

Ilość przedmiotu 
zamówienia   

/realizacja zamówienia  
do tej wielkości 

uzależniona jest  od 
potrzeb Zamawiającego 
w okresie od 04.01.2021 

do 31.12.2021r. 
[sztuk] 

1 2 3 4 5 

1 Szczepionka przeciw grypie typu split 
(rozszczepiony wirion) inaktywowana 

Vaxigrip 
lub 

równoważny 

zawiesina do 
wstrzykiwań 
 1  ampułko -strzykawka  
0,5 ml wraz z igłą 

500 

2 Szczepionka przeciwko 
pneumokokom  polisacharydowa 
skoniugowana (adsorbowana), 13 
serotypów 

Prevenar 
lub 

równoważny 

zawiesina do 
wstrzykiwań 
 1  ampułko -strzykawka  
0,5 ml wraz z igłą 

100 

3 Szczepionka skoniugowana przeciwko 
meningokokom z grup A,C,W-135 
oraz Y dla osób powyżej 12 miesiąca 
życia 

Nimenrix 
lub 

równoważny 

proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzenia 
zawiesiny w zestawie 1 
fiolka + 1 ampułko-
strzykawka + 2 igły 

40 

4 Szczepionka przeciw meningokokom 
grupy B  (rDNA ) złożona 
adsorbowana  
Zawiesina do wstrzykiwań w 
ampułko-strzykawce 
Rekombinowane białko fuzyjne NHBA 
ze szczepów Neisseria meningitidis 
grupy B1, 2, ³ 50 mikrogramów 
Rekombinowane białko NadA ze 
szczepów Neisseria meningitidis 
grupy B1, 2, ³ 50 mikrogramów 
Rekombinowane białko fuzyjne fHbp 
ze szczepów Neisseria meningitidis 
grupy B1, 2, ³ 50 mikrogramów 
Pęcherzyki błony wewnętrznej (OMV) 
ze szczepu NZ98/254 bakterii 
Neisseria 
meningitidis grupy B 
mierzone jako całkowita ilość białka 
zawierającego przeciwciało PorA P1.4 
2 25 mikrogramów 

Bexsero  
lub 

równoważny 

zawiesina do 
wstrzykiwań 
biała, opalizująca ciekła 
zawiesina 
 
 

100 

5 
 

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, 
krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), 
wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis 
(inaktywowana) i haemophilus typ b, 
(skoniugowana), 
adsorbowana 
Toksoid błoniczy nie mniej niż 20 j.m.2 
Toksoid tężcowy nie mniej niż 40 j.m.2 
Antygeny Bordetella pertussis 

Hexacima 
lub równoważny 

zawiesina do wstrzykiwań                    
w ampułko-strzykawce 

 
500 
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Toksoid krztuścowy 25 mikrogramów 
Hemaglutynina włókienkowa 25 
mikrogramów 
Wirus poliomyelitis (inaktywowany)3 
Typ 1 (Mahoney) 40 jednostek 
antygenu D4 
Typ 2 (MEF-1) 8 jednostek antygenu 
D4 
Typ 3 (Saukett) 32 jednostki antygenu 
D4 
Antygen powierzchniowy wirusa wzw 
B5 10 mikrogramów 
Polisacharyd Haemophilus influenzae 
typ b 12 mikrogramów 
(fosforan polirybozylorybitolu) 
skoniugowany z białkiem tężcowym 
22-36 mikrogramów 
1 Adsorbowany na wodorotlenku 
glinu, uwodnionym (0,6 mg Al3+) 
2 Dolna granica przedziału ufności (p= 
0,95) 
3 Namnożony w komórkach Vero 
4 Lub ekwiwalent tej ilości antygenu 
określony za pomocą odpowiedniej 
metody immunochemicznej 
5 Wytwarzany w komórkach drożdży 
Hansenula polymorpha metodą 
rekombinacji DNA 

6 Szczepionka przeciwko błonicy, 
tężcowi  
i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, 
zawierająca 2 antygeny krztuśca, 
toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę 
włókienkową ), poliomyelitis 
(inaktywowana) i haemophilus typ b 
(skoniugowana), adsorbowana 

   Pentaxim 
lub równoważny 

proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzenia zawiesiny 
do wstrzykiwań w 
ampułko-strzykawce; 1 
fiolka z proszkiem i 1 
ampułko-strzykawka z 
rozpouszczalnikiem 0,5 ml 
z 2 osobnymi igłami- 
pudełko po jednej sztuce 

 
 

30 
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Załącznik nr 4  

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze  

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

W świetle obowiązujących przepisów Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jasienicy jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.  

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Dane kontaktowe administratora: Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 33/8153283 e-mail: 
kierownik@sgzozjasienica.pl  

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jasienicy: 43-385 Jasienica 845 tel: 33/8153283, e-mail: iod@sgzozjasienica.pl  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SGZOZ/ZP.1.2020 „Zakup 
i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Jasienicy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 Pzp; 

ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 

INFORMACJE O 
ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEMOWANIU 
DECYZJI 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;   

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa 
danych narusza przepisy RODO. 

NIE PRZYSŁUGUJE 
PRAWO DO: 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 
** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:kierownik@sgzozjasienica.pl
mailto:iod@sgzozjasienica.pl
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

UMOWA Nr SGZOZ/.……. /……….. (projekt) 
na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek 

dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 
 

zawarta w dniu ..................................................  pomiędzy :  
Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
z siedzibą w 43-385 Jasienica 845, NIP 937-217-41-78, REGON 072140535, KRS 0000031685  
zwanym dalej Zamawiającym  
reprezentowanym przez: Kierownika – Jana Matuszka  
a  
firmą ................................................. NIP:................, REGON:......................., KRS............................  
reprezentowaną przez:  
........................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą 

 
§1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu szczepionek,  zwanych dalej 
„przedmiotem umowy”, według asortymentu oraz po cenach określonych ofercie Wykonawcy złożonej dla 
części ….. zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy 
w zakresie części nr ….. – szczepionek ………………..- w ilości …………. szt 
2. Ilość/ilości szczepionek podana w §1 ust 1 niniejszej umowy może ulec zmianie w trakcie obowiązywania 
umowy, jednak nie więcej niż o 30 % ilości określonej §1 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmniejszenia 
lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawane są szczepionki (w związku z brakiem możliwości 
jednoznacznego określenia ilości szczepionek Zamawiający posługuje się prawem opcji, o którym mowa  
w art. 35 ust. 5 ustawy Pzp). 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawcy w trakcie trwania umowy  
o przedłożenie charakterystyk oferowanych szczepionek oraz dokumentów dopuszczających oferowany 
asortyment do obrotu i używania na terenie Polski. 
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na żądanie zamawiającego przedłożyć przez cały okres 
obowiązywania umowy: 
a) aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia 
hurtowni farmaceutycznej (dotyczy Wykonawcy, który prowadzi hurtownię) lub, 
b) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, 
(dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który jest wytwórcą) lub, 
c) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie składu konsygnacyjnego, 
(dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który prowadzi skład konsygnacyjny). 

 
§2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy częściami, na podstawie 
sukcesywnych zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 
w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem 
sobót oraz dni ustawowo wolnych do pracy.  
Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 telefonicznie na numer: ……….... lub 
e-mailem: na adres ……………….. Wykonawca potwierdzi niezwłocznie każde zamówienie faksem 
na nr 33/8153283 lub na adres e-mail kierownik@sgzozjasienica.pl 
2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć, dostarczyć, wnieść i rozładować przedmiot umowy 
(szczepionki) do siedziby, Zamawiającego na koszt i ryzyko własne.  
3. Wydawanie Zamawiającemu poszczególnych partii szczepionek następować będzie w siedzibie 
Zamawiającego na podstawie pisemnego potwierdzenia, po dokonaniu odbioru ilościowego  
i jakościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
 

§3. 
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1. Wartość  przedmiotu  umowy wynikająca z złożonej oferty wynosi  ……………..  zł  brutto  (słownie  
złotych: ……………………………..…). 
2. Podana w ust. 1 wartość brutto zawiera: wartość przedmiotu umowy (szczepionek), podatek VAT, 
koszty transportu, wniesienia, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego.  
3. Ceny jednostkowe szczepionek wynikające ze złożonej oferty wynoszą: 
w zakresie części nr ……. – (nazwa części: szczepionka……………. / nazwa handlowa szczepionki (podana 
w ofercie) ………………………. cena za 1 szt netto ………....   zł vat …..  zł  brutto ………………………………....  zł. 
 

§4. 
1. Płatności za poszczególne partie dostarczanych szczepionek dokonywane będą przez Zamawiającego 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia 
potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane na fakturze.  
2. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy, 
stanowiącym formularz cenowy Wykonawcy.  
3. Ceny na fakturze będą zawierać poszczególne pozycje dostawy oraz podatek VAT.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia na fakturze bądź na dołączonej do niej dokumentacji serii  
i daty ważności danej partii szczepionek.  
5. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

§5. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie szczepionek 
w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie szczepionek za każdy dzień opóźnienia 
 w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonych  
w terminie szczepionek, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tych szczepionek, jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku 
wymiany szczepionek na pełnowartościowe, o których mowa w §8 ust. 3.  
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy, 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, jak też 
w przypadku rozwiązania umowy w trybie §10 ust. 2.  
4. W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie dostarczony w terminie 4 dni licząc od dnia 
uzgodnionego jako dzień dostawy, Zamawiający może zamówić szczepionki u innego Wykonawcy.  
W takim przypadku z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona różnica pomiędzy cenami 
wynikającymi z niniejszej umowy a cenami szczepionek zakupionych u innego Wykonawcy. 
5. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
6. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia  
w zapłacie należności objętej przedmiotem niniejszej umowy.  
 

§6. 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§7. 
Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy winny być przedstawione przez Wykonawcę  
w języku polskim. 

§8. 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości, wolny od wad i o co najmniej  
12 miesięcznym terminie ważności liczonym od dnia dostawy każdej partii oraz posiada wymagane atesty 
i dopuszczenia do obrotu na terenie RP. 
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod 
warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.  
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3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy (szczepionek) wadliwego lub wskazującego na brak 
ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązuje się: 
a) w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia Wykonawcy dokonać wymiany szczepionek na 
pełnowartościowe 
b) w ciągu 2 dni liczonych od dnia powiadomienia Wykonawcy dostarczyć brakujące szczepionki. 
 

§9. 
Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania szczepionek na opakowaniu jednostkowym co do:  
A/ nazwy w języku polskim 
B/ wielkości (sposobu konfekcjonowania) szczepionek 
C/ serii i daty ważności danej partii szczepionek 
D/ sposobu przechowywania. 
 

§10. 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 04.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. lub do wyczerpania kwoty, 
o której umowa w §3 w ust. 1.  
2. Zamawiający może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku nie wykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności co najmniej dwukrotnego nie 
zrealizowania zamówionej dostawy szczepionek, o którym mowa w §1 lub dostarczenia szczepionek złej 
jakości.  
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach.  
4. W przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  
5. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§11. 
Strony ustalają osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej 
umowy: 
- ze strony Zamawiającego: Kierownik SGZOZ w Jasienicy Jan Matuszek tel. 338153283; e-mail 
kierownik@sgzozjasienica.pl 

- ze strony Wykonawcy: ………………..  
§12. 

Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy na następujących przypadkach: 
1) w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniej szczepionki 
stanowiącej przedmiot umowy - zastąpienie tej szczepionki przez Wykonawcę inną o identycznych 
właściwościach i cenie jednostkowej nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny zastępowanej, 
2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta - zmianę cen 
jednostkowych szczepionek objętych umową z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny 
objętej umową, 
3) w przypadku zmiany osób upoważnionych, o których mowa w §11, 
4) w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, 
zmiana ceny szczepionki następują automatycznie stosownie do tych zmian, 
5) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art.  144 ust. 1 pkt. 6 Pzp poprzez zmianę 
wartości umowy 
6) W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen szczepionek, o których mowa 
w pkt. 1) i 2) powyżej, zakres umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 
7) Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują w formie pisemnych aneksów. 
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§13. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
§14. 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia rozstrzygającym spór jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§15. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
                         ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


