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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

UMOWA nr ZP/ …/2022 - WZÓR 

 

zawarta w dniu ………. roku w Elblągu, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr 

ZP/11/2022, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej uPzp, pomiędzy 

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg,  NIP: 578-310-44-67, REGON: 

281098840,  zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez ………………… – Dyrektora,   

a firmą …………….., z siedzibą: …………………. NIP : ……………., REGON : …………………….., zwaną w dalszej treści umowy 

„WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez ……………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych w ilości i cenach 

określonych w ofercie Wykonawcy oraz w załącznikach nr 1.1 – 1.18 (tylko oferowane) stanowiących integralną 

część niniejszej umowy. 

2. Wartość niniejszej umowy ustalono wg cen na dzień jej zawarcia i określa się na: 

       kwotę netto : ........................................... PLN  słownie złotych:  ..................................................................... 

       kwota brutto : .......................................... PLN  słownie złotych : ..................................................................... 

       w tym należny podatek VAT w kwocie zł........................................ 

 

§2 

1. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego, 

w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. 

2. Zamówienia będą składane elektronicznie lub pisemnie przez Kierownika Apteki. 

3. Adres poczty e-mai / numer faksu na który pracownicy Apteki mają składać zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Apteki Zamawiającego w Elblągu, mieszczących się przy ul. 

Żeromskiego 22 i Komeńskiego 35 w dni robocze w godz. 800 – 1300. (adres Apteki podany będzie w zamówieniu). 

 

 

§ 3 

1. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy świadectwo rejestracji i charakterystykę produktów leczniczych. 

2. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze zamówionej częściowej partii 

towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru, towarów 

przeterminowanych lub w przypadku uszkodzenia towaru. 

3. Reklamacja będzie składana telefonicznie i niezwłocznie potwierdzona e-mailem lub faksem na formularzu 

Zamawiającego.  

4. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający wymogów określonych w ust. 1,2 tego paragrafu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania 

informacji o reklamacji Zamawiającego. 

§ 4 

1. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o 

przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach 

Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku 

– także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania sytuacji 

spornych w okresie wykonywania umowy, 

2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego bez jego zgody pod rygorem 

nieważności, 
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3) nie udzielania pełnomocnictw w zakresie windykacji należności bez zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności 

pełnomocnictw,  (nie dotyczy pełnomocnictw procesowych udzielanych radcy prawnemu lub adwokatowi), 

4) zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy, 

5) powiadomienia Kierownika Apteki Zamawiającego o wstrzymaniu dostaw, po przekroczeniu terminu określonego w 

ust 2 pkt 1.   

§ 5 

1. Wykonawca może dokonywać zmiany cen określonych w załącznikach, o których mowa w § 1, ust.1 niniejszej umowy 

tylko w przypadku: 

1) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych przez Ministra Zdrowia, 

2) zmiany stawki podatku VAT o zmienioną stawkę, 

3) zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego, 

4) objęcia leku stanowiącego przedmiot umowy decyzją refundacyjną lub objęcia decyzją refundacyjną leku, 

stanowiącego podstawę limitu, 

5) zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny leku objętego umową lub zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie 

ceny leku stanowiącego podstawę limitu. 

6) obniżenia cen poprzez faktury korygujące wystawiane przez Wykonawcę. 

2. 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. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie cen, w przypadku 

określonym w ust. 1. 

4. W razie zmiany stawki podatku VAT, dla Stron, wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, 

a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń w tym zawierania pisemnych aneksów do umowy.  

5. Zmiana cen, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 4 i 5, może nastąpić po podpisaniu przez obie strony aneksu. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź sprzecznej z umową 

odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar 

bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanego przedmiotu za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 5. 

3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 3 dni robocze od dnia 

wysłania zamówienia lub od wysłania informacji o reklamacji, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 

ma prawo zakupić towar u innego dostawcy i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do pokrycia różnicy cen zakupionych przez Zamawiającego towarów, tj. między ceną zakupu u innego 

dostawcy, a ceną wskazaną umową. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, 

określonej w § 1 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jak również z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny określonej w ust. 5. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie więcej niż 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2, 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy ze skutkami określonymi w 

ust. 4 w przypadku trzykrotnego zaistnienia konieczności zakupienia towaru zgodnie z treścią ust.3. 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 uPzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na 

ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572), 

e) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym i 

ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 

potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje 

żadne roszczenie. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 60% 

wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych zawartych w 

załącznikach wymienionych w § 1, ust. 1, w stosunku do pierwotnie określonych, pod warunkiem nie przekroczenia 

wartości umowy określonej w § 1, ust. 2. 

5. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub 

całości dostaw produktu leczniczego o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie, Zamawiający 

dopuszcza dostawę produktu leczniczego równoważnego odpowiadającemu opisowi umieszczonemu w załączniku 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz po uprzednim zaakceptowaniu w drodze pisemnej produktu 

leczniczego równoważnego przez Zamawiającego – Kierownika Apteki. Ceny produktu leczniczego równoważnego 

odpowiadającemu opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie mogą być 

wyższe od ceny produktu leczniczego o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie. Zmiany w 

tym zakresie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów. 

6. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 

wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy. 

7. W przypadku szczególnych okoliczności takich jak wstrzymanie i zakończenie produkcji, zmian w wykazie leków, strony 

dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem w zakresie przedmiotowego produktu leczniczego bez 

konieczności ponoszenia kar umownych. 

8. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy, w przypadku nie wykorzystania 

ilości określonych w umowie przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy 

bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia. 

9. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do 

akceptacji. 

§ 8. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 9. 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nieuzgodnione polubownie, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10. 

1. Umowa w zakresie Pakietów nr 3-8 i 11-18 zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty jej podpisania, 

nie dłużej jednak niż na okres wyczerpania się wartości umowy o której mowa w § 1. 

2. Umowa w zakresie Pakietów nr 1-2, 9-10 zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania, nie 

dłużej jednak niż na okres wyczerpania się wartości umowy o której mowa w § 1 

3. Umowa wygasa w części niezrealizowanej z dniem ………... z zastrzeżeniem zapisu w § 7 ust. 7 niniejszej umowy. 

§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

        

  Zamawiający:                                   Wykonawca: 
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