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(WZÓR)
UMOWA NR ....... /2018
zawarta dnia ...............2018 r. w Poznaniu pomiędzy:
Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
61-044 Poznań
ul. Mogileńska 42
NIP 782-14-13-161
REGON 631137029
reprezentowanym przez:
1. Irenę Majer – Dyrektora
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
..........................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
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2.
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5.

6.
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§ 1.
Przedmiotem umowy (dalej: Umowa) jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego leków i preparatów leczniczych (dalej również: Towary lub Produkty) dla pacjentów
Zamawiającego, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy oraz ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (dalej;
Przedmiot Umowy).
Wykonawca oświadcza, że dostarczone leki i preparaty lecznicze są dopuszczone do obrotu handlowego
zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, a Wykonawca posiada uprawnienia i stosowne zezwolenia
uprawniające do sprzedaży tego rodzaju Towaru.
Strony ustalają, że ilości leków i preparatów leczniczych może ulec zmianie tylko w sposób i na warunkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca dostarczać będzie Towar do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Mogileńska 42 w Poznaniu.
Wszystkie sprzedawane i dostarczane przez Wykonawcę leki i preparaty lecznicze w dniu dostawy powinny
mieć co najmniej roczny termin ważności uwidoczniony na opakowaniu każdego z Produktów. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia leków i preparatów leczniczych, które nie spełnią tego
wymogu.
Zamówienie powinno zostać kompletnie zrealizowane. W przypadku braku leków lub produktów leczniczych
w magazynach Wykonawcy jest on zobowiązany dołożyć wszelkich starań by nie pozostawić pacjentów
Zamawiającego bez leków lub preparatów leczniczych np. poprzez zaproponowanie leku lub preparatu
leczniczego zamiennego o podobnych właściwościach (po uprzedniej konsultacji z farmaceutą
Zamawiającego) w cenie nie wyższej niż zaproponowana w formularzy cenowym (dalej: Produkty
Zamienne). Wszystkie dostarczane Produkty Zamienne w dniu dostawy powinny mieć co najmniej roczny
termin ważności uwidoczniony na opakowaniu każdego z tych produktów. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjęcia Produktów Zamiennych, które nie spełnią tego wymogu.
W przypadku dostarczenia leków lub preparatów leczniczych z krótszym niż wymagany terminem ważności
(jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na ich przyjęcie), Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia niezużytych
leków, których termin ważności minął i dokona korekty faktury.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
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§ 2.
Strony ustalają, że dostawy leków i preparatów leczniczych będą odbywać się w okresie od dnia zawarcia
niniejszej umowy do 12 miesięcy, tj. do dnia ………………. 2019 r.
Realizacja Przedmiotu Umowy następować będzie na podstawie jednorazowych zamówień składanych
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e – mail: ……..
Wykonawca dostarczy zamówiony Towar w ramach dostawy jednorazowej zwyczajnej w terminie nie
przekraczającym 48 godzin licząc od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego w sposób określony
w ust.§ 2 ust. 2 Umowy, a w przypadku pilnej potrzeby, tj. w ramach dostawy jednorazowej nadzwyczajnej
(na ratunek) w terminie do ………….. godzin licząc od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Wykonawca składając zamówienie na zasadach określonych w § 2 ust. 2 Umowy określi rodzaj dostawy
jednorazowej (nadzwyczajna/zwyczajna).
W przypadku uzasadnienia przez Wykonawcę, że wykonanie dostawy jednorazowej nie było możliwe w
terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy ze względu na zaistnienie siły wyższej (m.in. klęska
żywiołowa) Zamawiający może przedłużyć termin dostawy jednorazowej.
§ 3.
Maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Przedmiot Umowy ustala
się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę: netto ….. PLN + podatek VAT: ………. PLN razem brutto
.................. PLN (słownie: ............................../100).
Dostawy jednorazowe leków i preparatów leczniczych rozliczane będą wg cen jednostkowych
poszczególnych leków i preparatów leczniczych z oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
Strony ustalają, że ceny jednostkowe leków i preparatów leczniczych mogą ulec zmianie tylko w sposób i
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy następować będzie po każdej dostawie
jednorazowej Towaru, na zasadach określonych w § 4 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nabycia mniejszej ilości leków i preparatów leczniczych w czasie
obowiązywania niniejszej Umowy, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.
Wynagrodzenie o, którym mowa w ust 1 Umowy jest szacunkowe i opiera się na przewidywanej ilości leków
i preparatów leczniczych, którą zamówi Zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nabycia w czasie obowiązywania Umowy ilość leków i preparatów
leczniczych za łączną kwotę mniejszą niż określona w § 3. ust 1. Umowy, a Wykonawca nie będzie
wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń.
§ 4.
Potwierdzeniem odbioru dostawy zamówionej partii Towarów, będzie dokument odbioru podpisany przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 Umowy,
potwierdzający ilość i rodzaj dostarczonych leków i preparatów leczniczych.
Podpisanie dokumentu odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury VAT nastąpi w terminie do
30 dni od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę.
Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.
§ 5.
Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: ..................
tel. …….. e-mail: ……….
Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: ...................
tel. …….. e-mail: ……….
Zamawiający ma prawo do kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych dostaw Towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o
których mowa w § 5 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Umowy w zakresie wykonywanych dostaw.
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W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany
jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i
poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu.
§ 6.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, rozumianej jako
przekroczenie terminu dostawy jednorazowej, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy lub zrealizowanie
niekompletnego zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości
brutto dostawy jednorazowej za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy rozumianego jako:
a) niedostarczenie wszystkich leków i preparatów leczniczych będących przedmiotem dostawy
jednorazowej,
b) dostarczenie leków i preparatów leczniczych innych niż wynikających ze złożonego zamówienia
jednorazowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy jednorazowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość ustalonych kar umownych.
§ 7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy w przypadku
zaistnienia następujących okoliczności:
a) Trzykrotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy, rozumianego jako trzykrotne
przekroczenie terminu dostawy jednorazowej, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy,
b) Jednorazowego rażącego opóźnienia Wykonawcy rozumianego jako okres przekraczający 2 dni od daty
złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia na dane leki i preparaty lecznicze w ramach
niniejszej Umowy,,
c) pięciokrotnej reklamacji dostarczanych przez Wykonawcę leków i preparatów leczniczych z uwagi na
wady fizyczne, złą jakość, niezdatność do spożycia lub braki ilościowe,
d) nieuzasadnionej podwyżki cen przez Wykonawcę.
Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku dwukrotnego przekroczenia terminu zapłaty
wynagrodzenia, o czym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, każdorazowo o co najmniej 14 dni.
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także może
ją wypowiedzieć w trybie natychmiastowym w sytuacji powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym oraz interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, lub wypowiedzenia przez Wykonawcę niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość ustalonych kar umownych.
W przypadku braku dostawy w terminie dłuższym niż 24 h oprócz naliczenia stosownych kar umownych
Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną w umowie a ceną nabycia leku u innego podmiotu.

§ 8.
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień Umowy zawartej z Wykonawcą w następujących przypadkach:
a) gdy producent Towaru zakończy produkcje lub wycofa ze sprzedaży (rynku) Produkt zaoferowany przez
Wykonawcę w ofercie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia dostawy - Zamawiający dopuszcza
możliwość dostarczenia innego leku o lepszych właściwościach, parametrach technicznych i
jakościowych, niż podanych w niniejszej specyfikacji;
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w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy
Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu
dostaw z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy;
c) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka danego Produktu – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
ceny wynagrodzenia umownego za dany lek o różnicę między ceną urzędową, która obowiązywała w dniu
składania ofert, a wartością ceny urzędowej po zmianie. Konieczność dokonania podwyżki cen powinna
zostać przez Wykonawcę należycie uzasadniona na piśmie wraz z dostarczeniem oświadczenia
producenta Produktu o takiej zamianie.
d) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a nie powstałych z winy
Zamawiającego lub Wykonawcy;
e) zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości
wynagrodzenia umownego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez
zmian
f) Zmianę ceny w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta Produktu w
trakcie realizacji niniejszej Umowy- z zachowaniem zasady proporcjonalności.
g) Obniżenie ceny Produktów w przypadku akcji promocyjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub
producenta – bez konieczności zmiany Umowy w trybie § 10 ust.1 Umowy,
h) Zmiana ceny w przypadku zmiany stawek urzędowych – bez konieczności zmiany Umowy w trybie § 10
ust. 1Umowy, Wykonawca przedstawia listę leków lub preparatów leczniczych, których ceny uległy
zmianie.
i) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
b)

 wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;

 modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
§ 9.
Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku powstania sporu związanego z realizacją niniejszej Umowy, w
pierwszej kolejności podejmie czynności i działania zmierzające do polubownego rozstrzygnięcia sprawy
bezpośrednio z Zamawiającym, a w szczególności skieruje do Zamawiającego pismo zawierające opis
ewentualnych nieprawidłowości/ zastrzeżeń w zakresie realizacji przez Zamawiającego warunków Umowy,
wyznaczając mu termin 14 dni na ustosunkowanie się do kierowanych przez Wykonawcę zastrzeżeń.

1.
2.
3.
4.

§ 10.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub
odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawa Prawo zamówień publicznych..
Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom
powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
.............................
ZAMAWIAJĄCY:

...............................
WYKONAWCA:
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