
Projekt  umowy 

W dniu ......................... 2019  r.  w Biskupcu, pomiędzy: 

Szpitalem Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec,  

NIP 739-29-55-819, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000004080, który reprezentuje: 

lek. Marek Pietras - p. o. Dyrektor 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 

a ................................................................................................................................................... 

który/ą  reprezentuje : 

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

została zawarta umowa następującej treści : 

§ 1 

1. Umowa została zawarta z Wykonawcą na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego na 

warunkach określonych w przetargu i niniejszą umową. Oferta Wykonawcy jest częścią umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa do Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii 

Krajowej 8, leków i materiałów na potrzeby apteki, wyszczególnionych w Załączniku do umowy, 

stanowiącym integralną część umowy. 

§ 2 

1. Umowa jest zawarta na okres jednego roku, tj. od dnia ……………..do dnia ........................ 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zgłaszanym 

telefonicznie, e-mailem lub faxem przez Zamawiającego w terminie: 

 do 24 godzin (licząc oprócz niedziel i świąt) - dla leków i materiałów z pakietów : 4 – 13, 15 – 30, 33, 

34, 36, 37, 

 do 48 godzin (licząc oprócz niedziel i świąt) – dla wyrobów z pakietów 1 – 3, 14, 31, 32, 35, 38 - 41,  

bez względu na wartość zamówienia. 

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania e-mailem lub faxem, Wykonawca potwierdzi realizację 

zamówienia (telefonicznie, e-mailem lub faxem) w terminie do 30 minut od złożenia zapotrzebowania. 

Zamówienie zostanie złożone przez magistra lub technika farmacji – zgodnie z uprawnieniami. 

3. Realizacja zamówienia na leki i materiały z pakietów : 4 – 13, 15 – 30, 33, 34, 36, 37, musi nastąpić do 

godz. 10:00, natomiast realizacja zamówienia na preparaty z pakietu 1 musi odbyć się samochodem 

z windą, z rozładunkiem palet (nawet jednej sztuki palety) na wskazane miejsce w magazynie Apteki. 

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do magazynu Apteki w siedzibie Zamawiającego transportem 

Wykonawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane leki i materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i  okres przydatności do użycia nie krótszy niż 

12 miesięcy (w przypadku preparatów o mniejszej trwałości: nie krótszy niż połowa okresu ważności 

określona przez producenta). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw będących przedmiotem umowy spełniających wymogi 

prawa obowiązujące w zakresie BHP i ochrony środowiska.  
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§ 4 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczany po cenach wyszczególnionych w  Załączniku do umowy 

z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym § 5 ust. 1 lit. d) i lit. e). 

2. Wartość umowy brutto (z podatkiem VAT) na dzień jej zawarcia wynosi ................................... zł 

(słownie .............................................................). 

3. Cena obejmuje wszystkie koszty  związane z dostawą, w tym koszty produkcji, zakupu, transportu 

i rozładunku. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie ze stawką obowiązującą w  dniu dostawy. 

§ 5 

1. Sposób regulacji cen: 

a) Podane ceny netto są stałe i nie ulegną  zmianie w okresie trzech miesięcy od daty podpisania umowy 

z wyjątkiem przypadków określonych w lit. d) i lit. e) poniżej. W pozostałym okresie obowiązywania 

umowy podane ceny mogą być regulowane na dwa sposoby; z zastrzeżeniem pkt b): 

I sposób: Regulacja cen podanych w ofercie leków krajowych może nastąpić nie częściej niż jeden 

raz na kwartał i nie może przekroczyć wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za 

poprzedni kwartał, publikowanego w obwieszczeniu Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 

II sposób: Regulacja cen podanych w ofercie leków zagranicznych może nastąpić w przypadku zmian 

kursów walut obcych wg NBP (wg kursu średniego) w zakresie wynikającym z tych zmian. Zmiana 

kursu waluty mniejsza niż 5% nie stanowi podstawy do ubiegania się o zmianę ceny. 

b) Wyjątkowo: W przypadku drastycznie dużych podwyżek umownych cen leków przez producentów, 

Dostawca może ubiegać się o zmianę ceny przekraczającą granice zakreślone w „I i II sposobie”. 

Dostawca musi skierować pisemną prośbę do Zamawiającego, załączając jednocześnie kopię 

dokumentu zakupu specyfiku (w szczególności – fakturę), o którego zmianę ceny się ubiega. Kopia 

musi być czytelna i potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości, 

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu zakupu.  

c) Zmiana ceny musi być poprzedzona negocjacjami, w których Wykonawca udokumentuje na piśmie 

podstawę do ubiegania się o zmianę. 

d) Zmiana cen umownych może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym, na podstawie 

przedłożonych na piśmie dokumentów, złożonych na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen. 

Nowe ceny umowne będą obowiązywały po podpisaniu stosownego aneksu przez obie strony. 

W przypadku pojawienia się na rynku odpowiednika produktu zawartego w ofercie o cenie umownej 

niższej niż zawarta w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do obniżki ceny w drodze negocjacji, pod 

warunkiem, że cena umowna odpowiednika będzie niższa o nie mniej niż 5% od ceny zawartej 

w ofercie. 

e) Podane w ofercie ceny urzędowe będą podlegały regulacji na podstawie zarządzenia właściwego 

ministra jedynie o procent wzrostu cen wynikających z różnicy między obecną a poprzednią ceną. 

Obniżka ceny zawartej w ofercie nastąpi tylko wówczas, gdy zmieniona cena urzędowa będzie niższa 

od podanej w ofercie. Zmiana cen urzędowych nie wymaga 14-dniowego terminu powiadomienia. 

Zmiany te następować będą z dniem wejścia w życie przepisów je regulujących, bez konieczności 

zawierania przez Strony odrębnych, pisemnych aneksów do umowy. Zmiany te mogą dotyczyć 

podwyższenia i obniżenia cen, jak również dodania nowych, a także skreślenia leków z wykazu leków 

objętych cenami urzędowymi. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma 

zastosowania, jeśli w ramach niniejszej umowy produkt oferowany jest po cenie niższej. 

f) W przypadku zmiany stawki podatku VAT na produkty objęte postępowaniem, zmiana stawki 

w umowie następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmienia się 

stosownie do tego cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Zmiany te nie wymagają zwierania 

przez Strony odrębnych, pisemnych aneksów do umowy. 

g) W czasie trwania sprzedaży promocyjnej produktów objętych ofertą przetargową, Wykonawca jest 

zobowiązany do sprzedawania Zamawiającemu tych materiałów po cenach promocyjnych, jeżeli są 

niższe od przetargowych, przez cały okres trwania promocji. 
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h) W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony 

dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiedników produktów objętych umową. Ewentualna 

zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w punkcie 5.1.d). 

i) Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany 

wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności 

w stosunku do ceny objętej umową.  

j) W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen produktów objętych 

umową, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w spornej części. 

§ 6 

1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 

a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, 

rabaty; 

b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia); 

c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany 

przedmiotu umowy; 

d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu 

cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy; 

e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 

f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych 

parametrach, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia; 

g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy; 

h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku 

zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika 

nie może być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia 

i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych 

parametrach, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia; 

j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań 

z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie, 

k)  w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej 

nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu 

opisu przedmiotu zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy )z produktem 

zaoferowanym pierwotnie w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego 

przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

nawet przy zachowaniu należytej staranności; 

l) w przypadku niewyczerpania wartości  umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do 

momentu wykorzystania całej wartości; 

m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy 

zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

Publicznych. 

3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2  wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), 

d), g), j). 

4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - zastrzega sobie prawo do: 

a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się 

wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie 

Zamawiającego ani rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. 
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Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30% 

wartości określonej w niniejszej umowie; 

b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie 

umowy, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie 

może zmienić całkowitej wartości umowy. 

§ 7 

1. Po każdej dostawie zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego BNP 

Paribas Bank Polska S.A. Oddział Biskupiec Nr 76 2030 0045 1110 0000 0216 6590, w ciągu …. dni od 

daty dostarczenia faktury VAT. 

2. Termin zapłaty stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany fakt nieznacznych opóźnień w niektórych płatnościach ze 

strony Zamawiającego jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług medycznych. Wobec 

powyższego Wykonawca,  zgodnie z art. 490 § 2 kodeksu cywilnego, nie może skorzystać z uprawnienia 

wstrzymania się od wykonania zamówienia przewidzianego w art. 490 § 1 k. c. 

4. Wykonawca (wierzyciel) nie może bez zgody Zamawiającego (dłużnika) przenieść swoich wierzytelności 

na osobę trzecią.  

§ 8 

1. W przypadku dostarczenia materiałów lub leków złej jakości, o ile Wykonawca uzna zasadność 

reklamacji, Wykonawca wymieni zakwestionowane materiały na wolne od wad w ciągu 24 godzin. 

Zamawiający dokonuje powiadomienia o wadliwości materiałów/leków faxem lub e-mailem. 

W przypadku zakwestionowania wniosku o wadliwości materiałów lub leków, Wykonawca zobowiązuje 

się do przystąpienia do komisyjnej oceny jakości w terminie 24 godzin od momentu powiadomienia go 

przez Zamawiającego. Jeżeli upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy nie zgłosi się w siedzibie 

Zamawiającego w podanym terminie, wniosek Zamawiającego uznaje się za zasadny. 

2. W przypadku niezrealizowania dostawy lub nie spełnienia warunku zawartego w § 8 pkt. 1 Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości dostawy niezrealizowanej lub dostawy zwróconej 

z powodu złej jakości oraz zostanie obciążony kosztami wynikającymi z konieczności zaopatrzenia się 

Zamawiającego we własnym zakresie oraz kwotą wynikającą z różnicy cen towarów zakupionych 

u innego dostawcy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości: 

a) 0,2% wartości brutto materiałów lub leków złej jakości  za  każdy  dzień oczekiwania na wymianę, po 

okresie wymienionym w § 8 ust. 1,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto materiałów lub leków 

złej jakości. 

b) 0,2% wartości brutto niedostarczonych w terminie materiałów lub leków za każdy dzień zwłoki 

w dostawie, po upływie okresu wymienionego w § 2 ust. 2,  jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto niedostarczonej w terminie części dostawy. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z faktur. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na warunkach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego w przypadku wystąpienia szkody wyższej niż wysokość odszkodowania wyliczonego na 

podstawie kar umownych. 

§ 9 

1. Do odstąpienia od umowy (umowne prawo odstąpienia) upoważniają Zamawiającego następujące 

okoliczności: 

a) dwukrotne stwierdzenie przez Zamawiającego dostawy materiałów lub leków złej jakości (zgodnie 

z opisem w § 8 pkt 1) w ilości przekraczającej 20% ilości danej dostawy, 

b) pięciokrotne niedotrzymanie terminu dostawy określonego w § 2 ust. 2 w miesiącu kalendarzowym. 

2. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art. 145 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy  z winy Wykonawcy, a w szczególności w sytuacji określonej w § 9 

ust.1, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2. 

§ 10 

Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą być dokonane wyłącznie w przypadku określonym 

w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

Z A M A W I A J Ą C Y :  W Y K O N A W C A :  

 

 

.................................................... 

 

 

.................................................... 
 


