
 

 

Załącznik nr 23 do Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją  

Zarządzenie Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r. 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY NR DZp.LAp.632.3_Nr Pakietu/ów_2017 – po zmianie z dnia 12.12.2017 r. 

 

zawarta w dniu ………… 2018 r. w Rybniku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601 

reprezentowanym przez:  

Dyrektora - Andrzeja Krawczyka 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym/ną przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

(NIP: …………………………, REGON: …………………………) 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy, zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej Ustawą PZP w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości 

szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Ustawy PZP, jest dostawa leków (dotyczy Pakietu/ów …) szczegółowo opisanych pod względem 

rodzajowym i ilościowym w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy za kwotę netto: 

………………… PLN powiększoną o kwotę należnego podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką 

...%, co daje kwotę brutto: ……………… PLN (słownie: ………………………….. złotych …/100), 

w tym: 

Pakiet …… - kwota netto: ………………………… PLN plus podatek VAT ...%, co daje kwotę brutto: 

………………………… PLN (słownie: ………………………… złotych …/100). 

Stawki jednostkowe zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu 

asortymentowo – cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, uzależniając swoją 

decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy (np. 

jednostek chorobowych). Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza 

roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. Niezrealizowana wartość umowy nie może być 

większa niż 20 % jej wartości. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu 

określonego w umowie w Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do umowy, do kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, co nie będzie stanowić zmian 

postanowień umowy. 

4. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy producent oferowanego produktu zmieni wielkość 

opakowania, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru w zmienionym opakowaniu, ale w 

cenie zgodnej z umową. 
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5. Jeśli w czasie obowiązywania umowy nastąpi obniżenie ceny wynikającej z cennika Wykonawcy, 

Wykonawca zastosuje te obniżki wobec Zamawiającego na podstawie pisemnego aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności. 

6. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy produkcja przedmiotu umowy zostanie wstrzymana lub produkt 

zostanie wycofany ze sprzedaży, Wykonawca zaoferuje produkt równoważny dla wstrzymanego lub 

wycofanego produktu, w tej samej ilości, jednak nie droższy, na podsatwie pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  lub ustawy z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych 

dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, tj.: atestów, kart charakterystyki, 

świadectw rejestracji, zgłoszeń do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych. 

 

§ 2 

1. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz  

z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej) na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego w terminie do …… dnia/dni roboczego/roboczych od momentu otrzymania przez 

Wykonawcę zamówienia w godz. od 8:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. Natomiast dostawy leków wymagających niezwłocznej dostawy zostaną 

dostarczone w ciągu 12 godzin od otrzymania zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Przewidywana częstotliwość dostaw: 3 razy w tygodniu, „na cito” w wyjątkowych wypadkach. 

2. „Rozładunek” oznacza wyładowanie towaru przez Wykonawcę z pojazdu dostawczego (w tym 

rozładunek towaru z palety) oraz złożenie go w magazynie Apteki Szpitalnej w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, z zaznaczeniem, że czynności te odbywają się staraniem i na koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw przedmiotu umowy w opakowaniach 

zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru 

i przechowywania. 

4. Do poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę (netto 

i brutto) towaru, datę ważności oraz serie leków będących przedmiotem dostawy względnie inne 

dokumenty wymagane przez Zamawiającego, np. karty charakterystyk, świadectwo dopuszczenia do 

obrotu, certyfikaty zgodności z określoną normą.  

5. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie częściej niż raz w miesiącu. Faktura miesięczna będzie 

obejmowała wszystkie dostawy (partie dostarczanego towaru), które zostału wykonane i potwierdzone 

w sposób, o którym mowa w ust. 4 za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca 

rozliczeniowego. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie później niż 15 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Powyższy zapis nie dotyczy leków narkotycznych 

opisanych w Pakiecie 12.2018 oraz leków psychotropowych opisanych w Pakiecie nr 11.2018, które 

będą dostarczane na podstawie faktur zgodnie z zamówieniem. 

6. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Apteki 

Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dostawy. 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu umowy wyłącznie przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, 

oraz w przypadkach określonych w § 1 ust. 5 i 6 umowy. 

3. Strony niniejszej umowy dopuszczają również zmianę ceny produktów farmaceutycznych 

stanowiących przedmiot umowy w przypadku: 

1) objęcia ich refundacją na podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika zmiana 

dotychczasowej ceny; 
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2) zmiany decyzji administracyjnej o objęciu produktu leczniczego refundacją w zakresie jego 

urzędowej ceny zbytu, przy jednoczesnym wskazaniu tegoż produktu leczniczego jako podstawy 

limitu; 

3) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie 

limitowej; 

4) zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej 

z zastrzeżeniem, iż zmieniona cena nie będzie wyższą niż cena przedstawiona  przez Wykonawcę  

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1). 
 

na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 

Wymóg korygowania ceny nie ma zastosowania, jeśli cena oferowana przez Wykonawcę jest niższa, niż 

cena urzędowa lub limit. Wymóg korygowania ceny nie ma zastosowania, jeśli cena oferowana przez 

Wykonawcę jest niższa, niż cena urzędowa lub limit. 

4. Jeśli w czasie obowiązywania umowy nastąpi obniżenie zarówno ceny urzędowej leku, jak i ceny 

wynikającej z cennika Wykonawcy (w szczególności możliwość zakupu leków na preferencyjnych 

warunkach), Wykonawca zastosuje te obniżki wobec Zamawiającego na podstawie pisemnego aneksu 

do umowy pod rygorem nieważności. Wymóg korygowania ceny nie ma zastosowania, jeśli cena 

oferowana przez Wykonawcę jest niższa, niż cena urzędowa.  

5. W przypadku zmiany cen leków refundowanych ceny muszą być zmienione i zgodne z aktualnie 

obowiązującymi wykazami. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy z 12 maja 2011 r. Ustawa o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

6. Strony umowy ustalają, iż w przypadku zmiany cen leków refundowanych marża pozostaje niezmienna. 

7. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej umowy producent oferowanego leku zmieni wielkość opakowania, 

to Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru w zmienionym opakowaniu i w cenie 

proporcjonalnie przeliczonej w stosunku do ceny zawartej w umowie przetargowej. 

8. Jeśli w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi przerwa lub brak produkcji leku objętego 

umową, to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu lek zawierający tożsamą substancję czynną 

w cenie zgodnej z umową, lub gdy Zamawiający wyrazi pisemną zgodę Wykonawca wyłączy ten 

produkt z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. 

9. Jeśli w czasie trwania niniejszej umowy nastąpi wygaśnięcie rejestracji leku objętego umową, to 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu lek zawierający tożsamą substancję czynną w cenie zgodnej 

z umową, lub gdy Zamawiający wyrazi pisemną zgodę Wykonawca wyłączy ten produkt 

z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. 

10. Termin płatności strony niniejszej umowy ustaliły na 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym)  faktury 

Zamawiającemu. 

11. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 90 dni kalendarzowych nie daje 

Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonywaniem dostaw objętych umową. 

12. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia kar umownych naliczonych na 

podstawie § 4 umowy. 

13. Należność będzie przekazywana na konto Wykonawcy przelewem, na wskazany w fakturze rachunek 

bankowy. 

14. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Zapłata przez Zamawiającego należności za wykonane dostawy zostanie w pierwszej kolejności 

zaliczona przez Wykonawcę na poczet zaległego świadczenia głównego. 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 
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1) 10% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca; 

2) 30% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 1 umowy, za zaprzestanie 

wykonywania obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego; 

3) 0,5% wartości niedostarczonego towaru brutto w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie za 

każdą rozpoczętą godzinę/dzień opóźnienia. 

4) 5% wartości danego pakietu brutto, określonej w paragrafie 1 ust. 1 umowy, w przypadku 

dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z umową; 

5) 10% wartości umowy brutto, określonej w paragrafie 1 ust. 1 umowy, za naruszenie zakazu 

określonego w § 9 umowy; 

6) 5% wartości brutto umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 1 umowy, za naruszenie któregokolwiek  

z innych obowiązków nałożonych umową – za każde z naruszeń. 
 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 5 

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części w przypadku: 

1) określonym w art. 145 Ustawy PZP; 

2) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z umową, w sposób niezgodny  

z umową lub z opóźnieniem; 

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

po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia 

wykonania obowiązków umownych. 
 

2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek  

z powyższych okoliczności wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu 

okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie o zapłatę 

za towary już dostarczone i przyjęte przez Zamawiającego. 

§ 6  

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na leki 

stanowiące przedmiot umowy, w tym przedmiot dostawy, na okres 12 miesięcy licząc od daty dostawy 

przedmiotu zamówienia do Magazynu Apteki Szpitalnej. Zamawiający dopuszcza dostawy produktów 

do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla tego 

produktu. 

2. Zamawiający w okresie gwarancji zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady faksem lub w formie 

elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 3 dni robocze od 

momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego 

towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece. 

3. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od wad - 

w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i przywozu towaru podlegającego wymianie na własny koszt. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy z terminem ważności (przydatności do 

stosowania) nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do pomieszczeń magazynowych 

Apteki Szpitalnej, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. 

§ 7 

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru, jego niezgodności z umową lub zamówieniem, 

w tym np. w niewłaściwym opakowaniu lub niedoborów ilościowych, Zamawiający może odmówić 

przyjęcia towaru, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni 
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roboczych od momentu zgłoszenia braków i/lub wad przez Zamawiającego. Wykonanie tego 

obowiązku nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 4 ust.1 pkt. 3) i 4) 

umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem. 

§ 8 

1. Strony umowy ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: Pani Barbara Kurzeja - tel. 32/ 43 28 262; 32 62 18 327 

b) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani ………………………… - tel. ………………………… 

2. Strony zgodnie oświadczają, że umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do 

bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania dokumentów. 

§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

§ 10 

Umowa obowiązuje od dnia ..............................r., przez okres 12 miesięcy tj. do dnia ……………. lub do 

czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Formularza asortymentowo - cenowego 

Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, w zależności które nastąpi wcześniej. 

§ 11 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

Umowy w stosunku do treści oferty w razie wystąpienia poniższych okoliczności: 

a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy, w tym zmiany urzędowej stawki podatku VAT – ewentualna zmiana umowy może w takim 

przypadku obejmować wysokość stawki i kwoty podatku oraz wysokość cen jednostkowych brutto 

oraz łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;  

b) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do obniżenia cen jednostkowych poszczególnego 

asortymentu wynikających z cennika Wykonawcy - w takim wypadku zmiany umowy będą mogły 

dotyczyć zmiany wysokości brutto wynagrodzenia Wykonawcy; 

c) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do wstrzymania produkcji produktu lub produkt 

zostanie wycofany ze sprzedaży - w takim wypadku Wykonawca zaoferuje produkt równoważny 

dla wstrzymanego lub wycofanego produktu, w tej samej ilości, jednak nie droższy; 

d) działania Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację przedmiotu umowy; 

e) innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależnych 

od Wykonawcy, uniemożliwiających bądź utrudniających realizację Umowy; 

f) jakichkolwiek innych sytuacji, dla których w umowie wskazano na możliwości zmiany umowy. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP, ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego. 

§ 13 

Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 14 

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

 

 Zamawiający Wykonawca 
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