
  

Załącznik nr 19 

WZÓR UMOWY-dotyczy części nr 13 

 

zawarta …………. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy …………………., 

………………………….. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem ……………….., NIP ……………., REGON: ……………….., kapitał 

zakładowy: ………………… zł reprezentowaną przez …………………………, zwanym 

dalej „Wykonawcą”, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 

37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009781, NIP 816-14-52-585, REGON: 

000306650 reprezentowanym przez ………..………. zwanym dalej „Zamawiającym” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie podlega wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa produktów leczniczych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wyszczególniony w załączniku nr ....... 

do niniejszej umowy w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego, 

każdorazowo w pisemnym zamówieniu wraz z fakturą VAT określającą datę sprzedaży, 

nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę towaru wraz 

z numerem serii i datą ważności, ilość, cenę, podatek VAT oraz wartość brutto. 

3. Zamawiający złoży pisemne zamówienie (faksem na numer: ……….. lub pocztą 

elektroniczną: na adres: ……………...........). Za skuteczne złożenie danego zamówienia 

uznaje się wyjście informacji/zamówienia z faksu lub skrzynki e-mail Zamawiającego. 

4. Termin realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin w dni robocze (liczone od 

poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia potwierdzonego faksem lub pocztą 

elektroniczną na ww. numer i adres. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, 

nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

5. W przypadku dostaw na cito termin realizacji zamówienia wynosi do 12 godzin od daty 

złożenia zamówienia potwierdzonego faksem lub pocztą elektroniczną na ww. numer 

lub adres. 

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad o okresie 

ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 

7. Wykonawca dostarczy towar na swój koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego 

w Leżajsku za potwierdzeniem odbioru. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem zapewniającym należyte 

zabezpieczenie jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy przed uszkodzeniami 

i wpływem czynników pogodowych oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy 

o terminie ważności nie krótszym niż 5 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest 

do wystawienia i przesłania Zamawiającemu w wersji papierowej faktury korygującej 

do faktury sprzedaży w terminie do 14 dni od daty zwrotu leku. 

10. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przyjęcia zwracanego leku w okresie 

trwania umowy oraz do 14 dni po jej wygaśnięciu. 



  

11. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię 

rejestru warunków przechowywania produktu, od dnia dostawy do Zamawiającego do 

dnia zwrotu towaru Wykonawcy. 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem ilościowym w dniu 

jego odbioru. 

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i/lub braków ilościowych Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę tj. prześle mu reklamację wraz z uzasadnieniem 

(faksem na numer: ………….. lub pocztą elektroniczną: na adres: …………………..) 

Wykonawca rozpatrzy każdą otrzymaną reklamację i udzieli na nią odpowiedzi 

w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni (reklamacja ilościowa) lub 7 dni (reklamacja 

jakościowa), od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej 

reklamacji (faksem na numer: 17 240 47 61 lub pocztą elektroniczną: na adres: 

apteka@spzoz-lezajsk.pl), w ww. terminie, uważać się będzie za uznanie tej reklamacji 

przez Wykonawcę za w pełni uzasadnioną. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

towaru wadliwego na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych 

w nieprzekraczalnym terminie kolejnych 2 dni roboczych od uznania danej reklamacji 

za zasadną. 

§ 4 

1. Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg cen podanych w załączniku nr ….. do 

niniejszej umowy, w terminie do 60 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury za daną dostawę z tym zastrzeżeniem, że data dostarczenia faktury 

za daną dostawę nie może być wcześniejsza niż dzień kompletnej i prawidłowo 

wykonanej dostawy, której ta faktura dotyczy. 

2. Stałość cen obowiązuje przez okres trwania umowy, także w przypadku gdy szacowana 

ilość produktów leczniczych ulegnie zmianie zgodnie z §10, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych preparatów objętych niniejszą 

umową w przypadku: 

1) zmiany cen urzędowych. W takim przypadku, w sytuacji gdy cena określona 

w niniejszej umowie, danego produktu leczniczego będzie wyższa od obowiązującej 

maksymalnej ceny urzędowej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy, zmiana ceny 

umownej tego produktu następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu 

prawnego zmieniającego cenę urzędową w taki sposób, że maksymalna cena 

urzędowa staje się ceną obowiązującą w ramach niniejszej umowy, a obowiązkiem 

Wykonawcy jest niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o zaistniałych 

zmianach cen i podpisanie z Zamawiającym stosownego aneksu do umowy pod 

rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.  

2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie należne 

Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT 

wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku 

podatkowego, zaś cena netto pozostaje bez zmian. Zmiana wynagrodzenia 

w powyższym wypadku nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić o powyższym Zamawiającego stosownym pismem 

najpóźniej wraz z pierwszą fakturą zawierającą nową (zmienioną) stawkę podatku 

VAT.  

3) obniżenia cen jednostkowych w przypadku promocji, obniżki cen na dany produkt 

leczniczy. 

4) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem 

zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 

5. Wykonawca o każdej zmianie cen zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego nie 

później niż 24 godziny przed uzgodnionym terminem odbioru, chyba że strony 

przewidziały inaczej w umowie. 



  

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 

w zakresie zmiany danych identyfikujących Wykonawcę i Zamawiającego. Zmiana 

w powyższym wypadku nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale strony zobowiązane 

są powiadomić o powyższym stosownym pismem. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą nastąpić jedynie przez zmianę umowy w tym 

zakresie aneksem podpisanym przez obie strony umowy, chyba że strony przewidziały 

inaczej w umowie. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie dostarczyć Zamawiającemu pocztą 

elektroniczną na adres: apteka@spzoz-lezajsk.pl dokumenty dopuszczające do obrotu 

i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami dla produktów leczniczych zgodnie 

z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. 

zm.); 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 

1) 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy - w przypadku odstąpienia 

Wykonawcy od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

2) 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy - w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

3) 0,1% wartości umownej danej dostawy brutto nie wykonanej w terminie, za każdy 

dzień opóźnienia w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy. Jednak nie więcej 

niż 10% wartości dostawy której opóźnienie dotyczy. 

4) 0,2% wartości danej dostawy brutto w przypadku, gdy jakość dostarczonego towaru 

uniemożliwia jego wykorzystanie, 

5) 0,2% wartości danej dostawy brutto - w przypadku dostarczenia towaru w innym 

asortymencie i ilościach. 

6) 0,1% wartości brutto zawartej umowy – w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże 

się z obowiązków określonych w § 5. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary te 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego 

wezwania Zamawiającego. 

§ 7 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

§ 8 

Niniejszą umowę strony zawierają na okres od ............................... do ..................................... 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy, stosownie do 

rzeczywistych potrzeb. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawcy nie będzie przysługiwać względem 

Zamawiającego roszczenie o zapłatę lub odszkodowanie za niezrealizowaną część 

umowy. 

§ 10 

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu 

zawartej umowy, ani też podpisywać innych umów i porozumień skutkujących dla 

Zamawiającego zmianą Wierzyciela w innym trybie niż określony w art. 54 ust. 5 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.). 

§ 11 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bądź 

też w przypadku naruszenia istotnych postanowień umownych w szczególności: 

mailto:apteka@spzoz-lezajsk.pl


  

1) powtarzające się co najmniej trzykrotne nieterminowe lub niezgodne 

z zamówieniami realizacje dostaw. 

2) powtarzające się co najmniej trzykrotne uchybienia w zakresie jakości dostarczanego 

towaru. 

§ 12 

Zamawiający może odstąpić od umowy w części w terminie 30 dni jeżeli ceny rynkowe 

produktu leczniczego w trakcie realizacji umowy będą niższe od cen Wykonawcy, 

a Wykonawca nie obniży ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Postanowienia 

te mają także zastosowanie do przypadku unormowanego w § 4 ust. 3 pkt 3. 

§ 13 

1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 

1) Zamawiający: 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22; 

2) Wykonawca: ………………………………………………...……………………….. 

2. Każda zmiana adresu, określonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej 

strony w ciągu 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, w ustalonym terminie skierowanie 

korespondencji pod wskazany w ust.1 adres będzie miało skutek doręczenia, a 

ewentualny zwrot korespondencji przez doręczyciela traktowany jako możliwość 

zapoznania się z treścią korespondencji.  

§ 14 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w zakresie dopuszczalnym przez przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, chyba że strony umowy postanowiły inaczej. 

§ 15 

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i kodeksu 

cywilnego. 

§ 17 

Umowę oraz załącznik sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający 

 

WYKONAWCA:                                                        ZAMAWIAJĄCY: 

  


