Załącznik nr 5 do SIWZ nr sprawy 02/2020
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego pomiędzy:
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ – ZESPOŁEM ZAKŁADÓW
w Makowie Maz. ul. Witosa 2.
reprezentowanym przez:
Jerzy Wielgolewski - Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
............................................................................................................
wpisanym do:
- Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy
w……………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP
…....,
Regon ……… wysokość kapitału zakładowego …………………… PLN;
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …................, Regon
.............*/,
zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
Wykonawcą wybranym w trybie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2017 r., poz. 1579), w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, numer PN – 02/2020
§1
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa produkty lecznicze, zwane dalej „towarem”
(Pakiet nr…), którego rodzaj, ilość, ceny jednostkowe oraz cenę brutto określa załącznik do
umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy dopuszczony został do
obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
2. Termin przydatności towaru do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty
dostawy.
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
4. Towar dostarczony będzie Zamawiającemu na podstawie odrębnych zamówień.
5. Wykonawca dostarczy towar na swój koszt i ryzyko do Apteki Szpitalnej Zamawiającego
lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub upoważnioną osobę.
6. Wykonawca zobowiązany jest na fakturach umieścić numer umowy i ceny jednostkowe
brutto towaru.
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§3
1. Odbiór towaru następować będzie w Aptece Szpitalnej Zamawiającego; Wykonawcę
reprezentuje przy odbiorze Kierowca/Konwojent, a Zamawiającego pracownik
upoważniony przez Kierownika Apteki Szpitalnej.
2. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub
Jego Zastępcę.
§4
1. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn ceny
jednostkowej określonej w załączniku do umowy i liczby/ilości dostarczonego towaru.
Łączna wartość towaru nie może przekroczyć kwoty ............ PLN brutto (słownie:
…………………………. PLN).
2. Koszt dostawy i opakowania wliczony jest w cenę towaru.

3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 60 dni od daty dostarczenia
towaru bez zastrzeżeń i prawidłowo wystawionej faktury do Apteki Szpitalnej
Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Dostawa następować będzie sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie określonym w ust. 1 towaru o
łącznej wartości określonej w § 4 ust. 1, umowa może obowiązywać do dnia wyczerpania
tej kwoty, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat po wcześniejszym podpisanym przez obie
strony aneksu.
3. Terminy dostaw, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczegółowe warunki dostawy
Zamawiający określi w zamówieniach przekazywanych Wykonawcy faxem na nr …….,
e-mail co najmniej na 2 dni robocze przed terminem dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4.
Jeżeli dostawa wypadałaby w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki
Szpitalnej, tj. w dnu roboczym po godz. 15 00 . Wykonawca dostarczy towar w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Do składania zamówień Zamawiający
upoważnia osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towaru na tzw. „ratunek” w ciągu 24 godzin
od czasu otrzymania telefonicznego zamówienia na nr telefonu: ……, z jednoczesnym
potwierdzeniem pisemnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku,
gdy ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia wcześniej, konieczna jest
natychmiastowa dostawa towaru.
5. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający
może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena towaru kupionego w ramach
zastępczego zakupu będzie wyższa od ceny towaru określonego w niniejszej umowie,
Wykonawca zapłaci różnicę cen towaru. Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić
z kolejnych płatności dla Wykonawcy.
§6
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni
od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni
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roboczych, liczonych od daty jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub
braków ilościowych w dostarczonym towarze, Wykonawca wymieni ten towar na wolny
od wad lub uzupełni brakującą ilość towaru, w powyżej określonym terminie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego
określonego w umowie terminu przydatności do użycia,
- dostarczenia towaru z opóźnieniem,
- dostarczenia towaru w uszkodzonym lub transportowanego w nieodpowiednich
warunkach (np. temperatura, światło).
4. O wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru,
Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który ponosić będzie
odpowiedzialność z tego tytułu.
§7
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w
zamówieniu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a w przypadku nie dostarczenia towaru, o którym
mowa w § 5 ust. 4 – za każdą godzinę opóźnienia.
2. W przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub
nieuzupełnienia brakującej ilości towaru w terminie określonym w § 6 ust. 2, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto
niewymienionego/ nieuzupełnionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego
wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej
wartości towaru, określonej w § 4 ust. 1 zdanie.
4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar,
na podstawie noty obciążeniowej.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której
wartość przekracza zastrzeżone kary umowne.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) Na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie;
2) W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności niedostarczenia lub co
najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru z opóźnieniem;
3) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zmiany sposobu leczenia lub
mniejszej liczby pacjentów, lub braku zgody NFZ na finansowanie kosztów zakupu leku,
czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
§9
1. Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:
1) zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z przedmiotem
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z
których wynikają w/w zmiany. W sytuacji zbyt dużego wzrostu cen/ceny Zamawiający
zastrzega możliwość rozwiązania całej umowy lub spornej części z Wykonawcą
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wniosku.
2) wprowadzenia obwieszczeniem Ministra Zdrowia cen urzędowych niższych, niż ceny
określone w niniejszej umowie.
2. Każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany ceny netto/brutto, o której mowa w ust. 1
pkt. 1), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ
zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na koszty wykonania zamówienia oraz
propozycje nowej ceny towaru, potwierdzone powołaniem się na przepisy, z których
wynikają powyższe zmiany. Zmiana ceny netto/brutto, wymaga podpisania aneksu do
niniejszej umowy.
3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy zmiana ceny towaru może nastąpić także w
przypadku wprowadzenia obwieszczeniem Ministra Zdrowia cen urzędowych wyższych,
niż ceny określone w niniejszej umowie, jednak tylko do wysokości limitu finansowania.
4. W przypadku szczególnych okoliczności, nie zależnych od stron, takich jak na przykład
zakończenie produkcji produktu leczniczego lub skreślenie z wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, który stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra zdrowia w sprawie
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 20.12.2019 r., Strony dopuszczają
możliwość dostarczenia innego produktu leczniczego, zawierającego tę samą substancję
czynną. Zmiana taka nie może być niekorzystna dla Zamawiającego i powodować
podwyższenia ceny jednostkowej produktu, określonego w umowie.
5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości
opakowania przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do
ceny określonej w umowie.
6. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 – 5 dokonywana jest na podstawie
aneksu do umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
wniosku.
7. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn
określonych w ust. 3 - 5, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w
spornej części.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do
wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie
uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić w
części dotyczącej towaru, dla którego stosowana jest cena promocyjna.
9. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zamiany ilości towaru, w ramach wartości i
asortymentu, określonego w niniejszej umowie w przypadku zmiany potrzeb
Zamawiającego. Zmiana może być dokonana w ramach pakietu.
§ 10
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron, uzyskane w związku
z zawarciem niniejszej umowy lub jej wykonywaniem, stanowić będą informacje poufne Strony.
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§ 11
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na
podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani
żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty
wierzytelności, przysługującej Wykonawcy, na osobę trzecią, w tym również do
zarządzania i administrowania wierzytelnością.
2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
§ 12
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy
prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:
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