
Załącznik nr 4

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu …............... roku pomiędzy:
Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  przy  ul.  Traugutta  7,  62-400  Słupca,
wpisanym  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz
samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Poznaniu,
IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000033422,  NIP  667-15-34-335,
REGON 000306621, reprezentowanym przez:
dr. n. med. Macieja Sobkowskiego – Dyrektora 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Anny Półról
zwanym dalej „Zamawiającym”       
a
…………………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez
P. ..........................................................

Umowa zawarta zgodnie z Ustawą z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z wykonawcą
wybranym w trybie przetargu nieograniczonego .

§ 1
1.  Przedmiotem  umowy  jest  sukcesywna,  zgodna  z  aktualnym  zapotrzebowaniem  dostawa  leków/
opatrunków leczniczych/ płynów do dializ/ płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia według załącznika nr
1 do niniejszej umowy. 
2.  W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji  obejmującego prawo do
zwiększenia  ilości  zakupywanego  asortymentu  w  danej  pozycji  do  20%  wartości  danej  pozycji  po  cenie
jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w
przypadku  skorzystania  w  niepełnym  zakresie,  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały  żadne  roszczenia.
Zamawiający  może  skorzystać  z  prawa  opcji  w  przypadku  wyczerpania  zakresu  podstawowego  dostawy
w danej pozycji,  jeśli  pojawi się  potrzeba zwiększenia zakresu tej  dostawy.  W takiej  sytuacji  Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji
stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia dotyczące
terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar transportem na swój koszt i ryzyko, w podanych
przez Zamawiającego, przy składaniu zamówienia ilościach, w cenach podanych w ofercie.  Transport płynów
odbywać się będzie zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
2. Wykonawca dostarczy zamówiony towar w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienia na
leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami
komunikacji elektronicznej. Jeżeli dostawa przypada na dzień wolny od pracy lub poza godzinami pracy apteki
szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3.  W  przypadku  zamówienia  na  „CITO”  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  towar  niezwłocznie  po
otrzymaniu  zamówienia,  nie  później  niż  w  terminie  do  12  godzin  od  złożenia  zamówienia.  Zamawiający
w treści zamówienia umieści stosowną adnotację.
4.  Wykonawca gwarantuje,  że  przedmiot dostawy jest  wolny  od wad i  posiada co najmniej  roczny okres
przydatności do użycia licząc od daty dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być
dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego.
5. Wykonawca każdorazowo umieści na dokumencie sprzedaży numer serii i datę ważności.
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6.  O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze,  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefoniczne,
potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zrealizowania dostawy.
7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Wykonawca rozpatrzy reklamację
w  terminie  do  3  dni  roboczych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wymiany  zamówionego  towaru  i/lub
uzupełnienia w terminie do 3 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
8.  Do każdego opakowania leku pochodzącego z importu równoległego Wykonawca dołącza ulotkę w języku
polskim  zawierającą  wszystkie  niezbędne  informacje  dla  bezpośredniego  użytkownika  oraz  instrukcje
dotyczące magazynowania i przechowywania leków.  
9.  Warunki  transportu  zgodnie  z  Dobrą  Praktyką  Dystrybucji  (DPD),  a  w  przypadku  dostawy  leku
termolabilnego, Wykonawca każdorazowo dołącza wydruk temperatury z transportu. 

§ 3
1. Wartość  przedmiotu  umowy  łącznie  wynosi:..................  zł  brutto  (cena  netto.............  zł,  w  tym  VAT

…...........) z uwzględnieniem postanowienia ust. 3 poniżej”.
2. W cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty, związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby

Zamawiającego, według zasad przyjętych w niniejszej umowie.
3. W  przypadku  ustawowych  zmian:  stawki  VAT  oraz  cen  urzędowych  leków  stanowiących  przedmiot

zamówienia, zmianie ulegną ceny brutto oferowanych leków, w stosunku do wskazanych załącznikami do
niniejszej  umowy,  a  zmiany  te  następować  będą  z  dniem wejścia  w  życie  przepisów regulujących  te
zmiany.

4. W przypadku okresowych promocji cenowych leków, stosowanych przez producentów, strony uzgadniają,
że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załącznikach do umowy będą realizowane przez
Wykonawcę  w cenach  niższych,  uwzględniających  promocję  cenową  pod  warunkiem,  że  Wykonawca
objęty jest tą promocją i posiada leki w promocyjnej cenie. 

5. Ceny podane przez Wykonawcę nie mogą zostać podwyższone w czasie obowiązywania umowy, poza
przypadkiem, gdy podwyższenie ceny spowodowane zostanie urzędową podwyżką stawki VAT na towary
będące przedmiotem umowy.

6. W przypadku obniżenia ceny leku przez producenta, w tym na skutek umieszczenia leku na liście leków
refundowanych, wykonawca obniży cenę ofertową leku do wysokości ceny ustalonej przez producenta.

§ 4
1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy przelewem w terminie do 60 dni

od daty otrzymania towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
2. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.
3. W  przypadku  przekroczenia  terminu  płatności  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.
4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca

ma  prawo  naliczyć  odsetki  ustawowe  za  każdy  dzień  zwłoki,  po  wyczerpaniu  postępowania
przewidzianego w pkt. 3

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§ 5
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części dostawy, za każdy
dzień zwłoki,

b) w  przypadku  rozwiązania  umowy  z  winy  Wykonawcy,  zapłaci  on  Zamawiającemu  karę  umowną
w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

c) za  zwłokę w dostawie  przedmiotu dostawy  wolnego od  wad,  w  wysokości  1% wartości  towarów
dostarczonych  z  wadami,  za  każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  dnia  wyznaczonego  do  dostarczenia
towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych.

2.  Zamawiający  kwotę wymagalnych kar  umownych  potrąci  poprzez  wystawienie  pisemnego dokumentu.
Podstawą do dochodzenia zapłaty kar  umownych jest  wystawiany przez Zamawiającego dokument -  nota
obciążeniowa ze wskazaniem tytułu obciążenia oraz sposobu wyliczenia wysokości kary.
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3.  Łączna  maksymalna  wysokość  naliczonych  kar  umownych,  nie  może  przekroczyć  20%  wartości
wynagrodzenia brutto. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.
5.  W  przypadku,  gdy  Dostawca  nie  dostarczy  przedmiotu  umowy  lub  dostawa  nie  nastąpi  w  terminie
określonym w § 2 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego
dostawcy   w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.
6.  W  przypadku  zakupu  interwencyjnego  zmniejsza  się  odpowiednio  wielkość  przedmiotu  umowy  oraz
wartość umowy o wielkość tego zakupu.
7.  W  przypadku  zakupu  interwencyjnego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zwrotu  Zamawiającemu  kwot
stanowiących różnicę pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną partii towaru dostawy ustaloną niniejszą
umową i  zapłaty  kary  umownej,  w  wysokości  określonej  w  §  5  ust.1,  liczonej  do  dnia  realizacji  dostawy
interwencyjnej.

§ 6
1. Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której

dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy,
w tym ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.   W trakcie obowiązywania umowy, strony dopuszczają zmiany jej treści wyłącznie w przypadku:
1)  zmiany  stawki  podatku  VAT,  przy  czym  zmianie  ulegnie  wyłącznie  cena  brutto,  cena  netto
pozostanie bez zmian;
2)  zmian  cen  urzędowych  leków,  wprowadzonych  rozporządzeniem  odpowiedniego  Ministra,  przy
czym zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie obniżenia cen jak również dodania nowych a także skreślenia
leków  z  wykazu  leków  objętych  cenami  urzędowymi.  W  przypadku  skreślenia  produktu  objętego
niniejszą  umową z  wykazu produktów objętych cenami urzędowymi,  cena jego zakupu nie  będzie
wyższa,  niż  cena  przedstawiona  w  ofercie  przetargowej  stanowiącej  załącznik  do  przedmiotowej
umowy.  W  przypadku  braku  takiej  możliwości  z  powodu  naruszenia  interesu  ekonomicznego  lub
prawnego Wykonawcy, strony wykreślą produkt z umowy. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu; 

3.  Zmiany  wymienione  w  ppkt  1)  i  2)  następują  z  mocy  prawa  i  obowiązują  od  dnia  obowiązywania
odpowiednich przepisów.
4.  W  przypadku  szczególnych  okoliczności,  takich  jak  wstrzymanie  lub  zakończenie  produkcji,  strony
dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową. Ewentualna zmiana ceny
w  tym  zakresie  może  odbywać  się  na  podstawie  wniosku  producenta  z  uzasadnieniem  konieczności
wprowadzenia zmiany.
5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny
objętej umową.
6.  W przypadku,  kiedy  strony  nie  dojdą  do  porozumienia  w zakresie  zmian  cen  leków objętych  umową
dopuszczają  możliwość  rozwiązania  umowy  w  całości  lub  w  części,  odnośnie  której  nie  doszły  do
porozumienia.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
1. Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  na  okres  12  miesięcy  od  dnia  …................................do

…...........................
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Odstąpienie nastąpi w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu
następujących okoliczności:

a) nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw,
b)  jednorazowe  rażące  opóźnienie  w  dostawie  rozumiane  jako  przekroczenie  48  godzin  od  dnia
złożenia zamówienia,
c) trzykrotna reklamacja jakości przedmiotu zamówienia,
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d) ujawnienie wśród dostarczonych produktów, środków farmaceutycznych, leków podrobionych, nie
oryginalnych.

§ 8
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejsza  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9
Wszelkie  spory,  jakie  wynikną między  stronami w trakcie realizacji  postanowień niniejszej  umowy,  strony
rozstrzygać będą polubownie, a przy braku zgody spory te rozstrzygnie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

§ 10
Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
Oferta ostateczna Wykonawcy

       WYKONAWCA:             ZAMAWIAJĄCY:      
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