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Tom II SIWZ -  Projekt umowy  
 

Umowa Nr  PN 6/2020 / … 
 

zawarta w dniu ___.___.2020 r. w Kamiennej Górze,  pomiędzy: 
 
Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 614-15-36-763, REGON: 231180960, KRS: 
0000169608, wysokość kapitału zakładowego: 5 046 000,00 zł, nr BDO 000142105 
zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:  
1. Prezesa Zarządu - Barbarę Kosak, 
przy kontrasygnacie: 
2. Głównego Księgowego – Iwony Jurenko, 
a 
............................................................................................................................................................... 
REGON: ....................................., NIP: ....................................., KRS: ....................................., 
zwanym/-ą dalej "Wykonawcą", reprezentowanym/-ą przez:  
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 

zwanymi dalej w treści umowy „Stronami”. 
 
 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn zm.), została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

I. Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy produktów leczniczych  (zwanych dalej również 
produktami) dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. przy ul. Bohaterów Getta 
10. 

2. Szczegółową specyfikację produktów leczniczych będących przedmiotem umowy określa/-ją Załącznik/-i 
nr ………. do niniejszej umowy (Formularze asortymentowo-cenowe - Załączniki nr 1.1 – 1.20 do 
Formularza oferty – odpowiednio do rozstrzygnięcia). 

3. Przedmiot umowy powinien spełniać wymogi określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności w Tomie III SIWZ (Opis 
przedmiotu zamówienia).  

 

II. Dostawa produktów 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do kupna, a Wykonawca do sprzedaży i dostarczenia produktów 
określonych w Załączniku/-ach określonym/-ych w § 1 ust.2 do siedziby Zamawiającego na swój koszt 
i ryzyko.  

2. Określone w Załączniku/-ach ilości produktów są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie ich 
zużycia u Zamawiającego w latach poprzednich. Ilości te mogą ulec zmianie (w górę lub w dół) w 
zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, uzależnionych od liczby przyjętych pacjentów i 
posiadanych środków finansowych, wynikających głównie z ilości i wielkości kontraktów zawartych z 
Narodowym Funduszem Zdrowia.  

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  wielkości  zamówienia,  zaś  Wykonawca 
wyraża  na  to  zgodę  oraz  oświadcza,  że  w  stosunku  do  Zamawiającego  nie  będzie  dochodził 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

4. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości produktów leczniczych niż określone w 
niniejszej  umowie,  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  żądania  wynagrodzenia, ani odszkodowania w 
jakiejkolwiek formie z tytułu niezrealizowanych ilości wynikających z mniejszego zapotrzebowania 
Zamawiającego. 

§ 3 
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać produkty będące przedmiotem umowy  sukcesywnie na 

podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego pisemnie albo w postaci dokumentu 
elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej  lub  - w  uzgodnionych przypadkach - 
w formie  telefonicznej.  W  zamówieniu  Zamawiający  każdorazowo  określi asortyment i ilość/-ci. 

2. Częstotliwość  składanych  zamówień  będzie  uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 
3. Przedmiot umowy dostarczony zostanie transportem Wykonawcy, wraz z zapewnieniem wyładunku do 

magazynu apteki, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, a 
ponadto spełniającymi warunki określone w § 4 umowy. 

4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w magazynach apteki szpitalnej, w dni 
robocze (od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem sobót o dni ustawowo wolnych od pracy)  w godz. 
700 –1400. 



____________________________________________________________________________________________________________ 
Tom II SIWZ – Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.                                                   

   Strona 2  

 
5. W przypadku dostawy produktów „na ratunek” w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy apteki –  

wydanie przedmiotu umowy nastąpi w Izbie Przyjęć Zamawiającego lub innej komórce organizacyjnej 
Zamawiającego wskazanej w zamówieniu. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu na 
terytorium RP oferowanych produktów, tj. odpowiednio: 
a) dla produktów będących produktami leczniczymi – pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z 

Ustawą z dnia 06.09.2001 roku Prawo farmaceutyczne, 
b) dla produktów będących wyrobami medycznymi (jeżeli takie produkty są objęte umową) -  

dokumenty zgodne z Ustawą z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych. 
2. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu : 

a) ulotkę w języku polskim, 
b) instrukcję magazynowania i przechowywania dostarczonego towaru w języku polskim, 
c) na żądanie Zamawiającego - kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu 

dostarczanych produktów. 
3. Wykonawca w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy dostarczy dla produktów leczniczych: 

aktualną Charakterystykę Produktu Leczniczego w wersji elektronicznej (PDF). 
4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostaw  produktów  z  terminem  ważności  nie  krótszym  niż  12  m-

cy, liczonym  od  daty  ich  otrzymania  przez  Zamawiającego.  Dostawy  produktów z  krótszym  
terminem ważności  mogą  być  dopuszczone  w  wyjątkowych  sytuacjach  i  każdorazowo  zgodę  na  
nie  musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

5. W przypadku wykrycia wad zamówionych produktów lub niezgodności asortymentowej i ilościowej ze 
złożonym zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i prześle mu 
protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, 
Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie (tj. w terminie dwóch (2) dni, z wyłączeniem sobót i 
dni ustawowo wolnych od pracy) i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i/lub dostarczyć 
(uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem. 

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt  przyjęcia reklamacji. 
7. W przypadku wystąpienia trzech udokumentowanych reklamacji, Zamawiający ma prawo do odstąpienia 

od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 5 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy produktów w ustalonych terminach, Zamawiający ma prawo 
dokonać ich zakupu u innego dostawcy w asortymencie i ilościach odpowiadających niezrealizowanej 
dostawie, co będzie skutkować zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.1, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 
Zamawiającemu kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną wynikającą z umowy, po 
uprzednim przesłaniu do Wykonawcy kopii faktury zakupu tych produktów. 

 
III. Termin realizacji 

§ 6 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony - 24 miesiące od daty jej zawarcia, tj. do 
___.___.2022 roku.  

2.  Termin  realizacji  dostaw   wynosi  jeden (1) dzień roboczy  od  złożenia  przez  Zamawiającego 
zamówienia. 

 
IV. Wartość umowy 

§ 7 

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
nieprzekraczające ogółem kwoty .................. zł brutto (słownie zł: .................................................................), 
w tym: wartość netto - ……………… zł, podatek VAT  - …… zł, zgodnie z  Załącznikiem/-ami nr …………. do 
umowy. (odpowiednio do rozstrzygnięcia) 

 
§ 8 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu dostaw produktów objętych niniejszą umową będzie każdorazowo 
ustalane wg cen jednostkowych określonych w Załączniku/-ach nr …….. (z uwzględnieniem postanowień 
§ 15). 

2. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji niniejszej 
umowy i będą niezmienne przez cały okres jej obowiązywania. 

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia obliczona zostanie przez zsumowanie wartości poszczególnych 
dostaw. Wartość każdej dostawy ustalona zostanie przez przemnożenie ilości zamówionych produktów 
przez ich wartości jednostkowe netto. Do wartości netto każdej zamówionej dostawy (partii) Wykonawca 
doliczy obowiązujący podatek VAT. 
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§ 9 

1. Zapłata za zrealizowaną dostawę produktów następować będzie przelewem na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy 
o numerze ………………………………………………………………………………… . 

3. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez 
aneks do umowy podpisany przez Strony umowy. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Z tytułu opóźnienia zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
 
IV. Podwykonawcy 

§ 10 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców określił szczegółowy zakres 

czynności, który powierzy podwykonawcom. 
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 
V. Kary umowne 

§ 11 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez 
zgody Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu 
umowy,  

b) za zwłokę w realizacji dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1% 
wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w § 6 ust.2, 

c) za zwłokę w wymianie towaru będącej skutkiem uzasadnionej reklamacji – w wysokości 1% 
wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust.5. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 ust. 1 - w wysokości 
10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.  

2.  Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie  
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki  
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

3.  Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7; gdy kara umowna przekroczy 20%, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

4.  Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
VII. Odstąpienie od umowy 

§ 12 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 3  w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn; 
b) gdy stwierdzone wady będą skutkowały tym, że użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem będzie niemożliwe; 
c) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z: niniejszą umową, SIWZ lub wskazaniami 

Zamawiającego; 
d) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 
e) zajdą okoliczności określone w § 11 ust.3 umowy. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonanej części umowy. 
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§ 13 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do sporządzenia inwentaryzacji dotychczas 
zrealizowanego zakresu.  

 
VIII. Rozstrzyganie sporów 

§ 14 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne 

roszczenie na piśmie. 
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni  

od daty zgłoszenia roszczenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,  

o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
IX. Zmiany postanowień zawartej umowy 

§ 15 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych  
w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) upzp. 

2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  
na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane  
do obowiązującego stanu prawnego. 

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 
ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wartości 
jednostkowe netto i wynagrodzenie netto pozostaną bez zmian. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.3, Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie 
wprowadzenia aneksu do umowy. 

5. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wartości  jednostkowych leków  refundowanych w 
przypadku  zmiany  ich  cen  urzędowych.  Zmiany  te  mogą  dotyczyć  podwyższenia,  a  także 
obniżenia  cen,  przy  czym  stopień  tych  zmian  nie  może  być  większy  niż  wynikający  ze  zmiany 
urzędowej, określonej we właściwym akcie prawnym.  

6. W  przypadku  wpisania  leku  objętego  niniejszą  umową  na  listę  leków  refundowanych, Zamawiający 
będzie dokonywał zakupu tego leku po cenie nie wyższej niż cena urzędowa.  

7. W  przypadku,  gdy  lek  objęty  umową  zostanie  wycofany  z  listy  leków  refundowanych, Zamawiający   
będzie  dokonywał  zakupu  tego  leku  po  cenie  jednostkowej  uzgodnionej przez strony.  

8. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  określonych  w  ust. 5-7,  strony  ustalają,  że  zmiana  cen 
określonych  w  umowie  obowiązywać  będzie  od  dnia  wejścia  w  życie  odpowiednich  przepisów w 
tym zakresie.  

9. Zmiany  określone  w  ust. 5-7  wymagają  wprowadzenia  aneksu  do  umowy,  poprzedzonego 
pisemnym, umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej.  

10. Oprócz  przypadków  określonych  powyżej,  strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  cen jednostkowych  
określonych  w  Załączniku/--ach do niniejszej umowy w  przypadku  zmiany  wielkości  opakowania 
wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem  zasady  proporcjonalności  w  stosunku  do  cen 
jednostkowych  określonych  w  Załączniku/-ach.  Zmiana  taka  nastąpić  może  na  wniosek Wykonawcy 
i wymaga akceptacji Zamawiającego.  

11. W  przypadkach  szczególnych,  takich  jak  wstrzymanie  lub  zakończenie  produkcji  leku, Zamawiający  
dopuszcza  możliwość  dostarczenia  równoważnego  produktu  leczniczego, przy zachowaniu  
dotychczasowej  ceny  jednostkowej.  Wprowadzenie  produktu  równoważnego wymaga bezwzględnej 
akceptacji Zamawiającego.  

12. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o zaistniałych w trakcie trwania umowy 
obniżkach  cen  i  promocjach  dotyczących  leków  objętych  przedmiotem  umowy,  Zamawiający zaś 
ma  prawo  w  takim  przypadku  żądać  obniżki  ceny  leku  objętego  niniejszą  umową, w przypadku  
obniżenia  jego  ceny  przez  producenta  lub  ustalenia  przez  producenta  ceny promocyjnej. 

13. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne – jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie. 

14. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie. 

15. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.13, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny, 
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umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości minimalnego 
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne  na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać ponadto propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) i 
przywołanie właściwych przepisów, powodujących zmianę wynagrodzenia.  

16. Wniosek, o którym mowa w ust.15 musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana 
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. 

17. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zasad określonych w niniejszym paragrafie podlega 
unieważnieniu. 

 

X. Postanowienia końcowe 
§ 16 

1. Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej 
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. Do  wzajemnego  współdziałania  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  Zamawiający  wyznacza ze 
swojej strony Martę Siemieńską i Agnieszkę Kołodziej-Bystryk, tel. 75 744 90 24, e-mail: 
apteka@pcz.org.pl 

4. Osoby, o których mowa w ust.3 upoważnione są do:  
- składania zamówień,  
- badania zgodności dostaw z fakturą, złożonym zamówieniem i zawartą umową,  
- zgłaszania reklamacji.  

5.  Załącznikami do niniejszej umowy są:   [odpowiednio do rozstrzygnięcia] 
1. Załącznik Nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy  - Część ... 
2. Załącznik Nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy  - Część ... 
3. Załącznik Nr 3 –  Formularz asortymentowo-cenowy  - Część ... 
4. .................... 

6. Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
Wykonawca  :                                                                                Zamawiający : 
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