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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 

U M O W A Nr ………………. 

zawarta w dniu……………….  

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawy leków różnych 

(znak sprawy: Z/39/PN/20)   

 

pomiędzy:  

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

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

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

KRS: ……………………….,  NIP: …………………….…….., REGON: …………………...……. 

reprezentowaną przez …………………………. 

zwaną w Umowie Wykonawcą,  

a, 

Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego  

w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 

rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez 

Macieja Hoppe – Dyrektora uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

§ 1 – WYKONANIE UMOWY 
 

1. Przez wykonanie umowy rozumiane są dostawy sukcesywne leków różnych  

w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym  Załącznik do 

niniejszej umowy w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania 

oraz być pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać 

wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta danego 

wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego 

przeznaczenia. 

3. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu 

producenta danego wyrobu, w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów 

eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych (o ile 

dotyczy). Dostarczane asortymenty muszą posiadać informację o terminie ważności i numerze 

serii. 

4. Dostarczane leki muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce, przy czym 

dopuszczenie to może mieć charakter czasowy.  

5. Ceny zaoferowanych leków nie mogą przekraczać wysokości limitów ich refundacji ogłaszanych 

w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

6. W przypadku, gdy dany lek zostanie wykreślony z listy leków refundowanych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zaoferowania leku o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci, 
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wskazaniach, znajdującego się na tej liście -  po najniższej cenie spośród pozostałych leków, pod 

warunkiem, że cena ta nie przekroczy limitu refundacji . 

 

§ 2 – WARUNKI DOSTAWY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar na swój koszt i ryzyko.  

2. Wydanie towaru nastąpi: magazyn apteki szpitalnej ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy karty charakterystyki produktu  leczniczego. 

4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą leków dostarczy Zamawiającemu opis procedur warunków 

transportu leków stosowanych u Wykonawcy, zabezpieczających wymaganą przez producenta 

obniżoną temperaturę transportu. 

5. Dostawy leków muszą odbywać się transportem w warunkach dla nich odpowiednich, przy czym 

Wykonawca powinien stworzyć Zamawiającemu przy odbiorze, możliwość kontroli warunków 

transportu w zakresie temperatury przewozu leków, przy pomocy rejestratora temperatur. 

6. Dostarczane asortymenty muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności licząc od daty 

każdorazowej dostawy. W przypadku gdy termin ważności jest krótszy Wykonawca będzie 

zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na dostawę tego asortymentu z krótszym niż 6 - 

miesięczny termin ważności. 

7. Częstotliwość, wielkość i asortyment poszczególnych dostaw będą uzgadniane z kierownictwem 

apteki szpitalnej Zamawiającego. 

8. Termin poszczególnych dostaw sukcesywnych  wynosi  1 dzień  roboczy od daty złożenia 

zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się  jednocześnie do: 

- natychmiastowych dostaw, w czasie nie przekraczającym 12 godzin, asortymentów 

zapotrzebowanych w trybie „cito”. Wykonawca jest zobowiązany zadeklarować natychmiast, 

lecz nie później niż w ciągu 1 godziny, w formie e:mail czy zrealizuje dostawę „cito”  

w umownym terminie, czy też jej nie zrealizuje. Brak natychmiastowego potwierdzenia oznacza 

odmowę dostawy „cito”, co będzie traktowane jako wykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy, 

-  elastycznego reagowania na zmniejszenie potrzeb Zamawiającego w stosunku do danego 

asortymentu.   

9. W przypadku okresowego braku w sprzedaży pozycji asortymentowej będącej przedmiotem 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego  

i zapewnić dostawę produktu  równoważnego w rozumieniu Prawa farmaceutycznego po tej samej 

cenie.  

10.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar na zasadach 

wynikających z Kodeksu cywilnego na okres 24 miesięcy od daty dostarczenia danego towaru. 

11. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń, usterek, braków w dostarczonym towarze, 

Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o takiej okoliczności, a Wykonawca wymieni 

bezzwłocznie towar na pełnowartościowy lub uzupełni braki. 

12. W przypadku deklaracji o niezrealizowaniu zapotrzebowania lub braku deklaracji Zamawiający 

może zlecić wykonanie danego zapotrzebowania w trybie „cito” innemu podmiotowi na koszt  

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

 

§ 3 – WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Całkowita wartość umowy wynosi: 

 wartość netto ogółem …………………. (słownie: …………………..),  

 wartość brutto ogółem ………………….(słownie: …………………...).  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar według cen jednostkowych ustalonych  

w ofercie złożonej przez Wykonawcę i umieszczonych w formularzu cenowym stanowiącym 
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załącznik do niniejszej umowy, które są obowiązującymi przez cały okres trwania umowy. 

3. Rozliczenie następować będzie miesięcznie w oparciu o fakturę za miesięczny okres 

rozliczeniowy, płatną przelewem z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury VAT. 

Faktura VAT winna być wystawiona nie wcześniej niż ostatniego dnia danego miesiąca 

kalendarzowego, po realizacji ostatniej dostawy w danym miesięcy, lecz nie później niż 7 dnia 

kolejnego miesiąca. Faktury oraz inne dokumenty dołączone do dostawy muszą zawierać termin 

ważności i numer serii dostarczonego asortymentu oraz wydruki temperatury w jakiej go 

transportowano (o ile dotyczy).  

4. Wykonawca wraz z każdorazową dostawą towaru dostarczy dokument WZ dostarczonego 

asortymentu uwzględniający informacje odnośnie terminu ważności i numeru serii dostarczonego 

asortymentu. 

5. W przypadku  niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletności wymaganych 

treścią umowy i wystawionych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający wstrzyma się od 

zapłaty całości należności do czasu uzupełnienia dokumentów lub ich korekty, przy czym termin 

zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych dokumentów. 

6. W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe. Opóźnienia w płatnościach nie mogą jednak wpływać negatywnie na realizację dostaw 

przez Wykonawcę. 

7. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane na  

poczet należności głównej najdalej wymagalnej.  

8. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych 

zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień lub obowiązków po stronie Wykonawcy, 

wynikających z zawartej umowy pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu Cywilnego) przy 

realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 
 

§ 4 – KARY UMOWNE 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości: 

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokosci 1 % wartości netto niezrealizowanej dostawy 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30% wartości netto umowy 

okreslonej w formularzu cenowym będącym załącznikien do niniejszej umowy, a w przypadku, 

gdy opóźnienie  w dostawie przekroczy 3 dni robocze Zamawiający jest uprawniony do zakupu 

u innego podmiotu, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną zakupu,  

a ceną wynikającą z umowy, 

2) w przypadku nie zrealizowania, zrealizowania z opóźnieniem lub odmowy dostawy „cito” 

Wykonawca kumulatywnie: 

- zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej dostawy   

- w przypadku dokonania zakupu na „cito”  przez Zamawiającego u innego wykonawcy, 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną zakupu, a ceną wynikającą                    

z umowy, 

3) w przypadku 3-krotnego braku realizacji dostawy na „cito” na warunkach  umownych   

Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od przedmiotowej umowy z winy  Wykonawcy. 

4) w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokosci 30 % wartości netto umowy określonej w formularzu cenowym, 

będącym załącznikien do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem niewykonania 
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lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców. 

3. Zamawiający ma prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia. 

4. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy 

wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 5 – ZMIANY TREŚCI UMOWY 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych 

przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień 

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

w następującym zakresie: 

1) zmiany ceny:  

 w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi  

z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem 

ceny netto, która  pozostaje bez zmian. 

 w przypadku asortymentów krajowych, na które ustalane są ceny urzędowe – wprost 

proporcjonalnie do zmian cen urzędowych wprowadzanych przez Ministra Finansów, z dniem 

wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego cenę urzędową, 

 w przypadku umieszczenia produktu farmaceutycznego w obwieszczeniu Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – na cenę nie wyższą niż  

w wymienionej liście, 

 obniżenia cen jednostkowych przedmiotu umowy, o którym mowa w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik  do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których  nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

2) zastąpienia leku dotychczas dostarczanego w ramach realizacji umowy lekiem o tej samej 

nazwie  międzynarodowej, dawce, postaci, właściwościach fizyko-chemicznych  

i wskazaniach, wpisanym na listę leków refundowanych, w przypadku, gdy dostarczany lek 

zostanie wykreślony z tej listy leków. 

3) możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1  

w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie 

określonym terminie, jednakże nie dłużej niż o 3 miesięcy od upływu terminu pierwotnie 

wskazanego w umowie. 

4) możliwość zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej 

pozycji w obrębie danego zadania, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych  

w Formularzu cenowym, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększeniem  całkowitej 

wartości umowy, powyższa zmiana może wystąpić jedynie ze względów organizacyjnych oraz 

gdy wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na 

udzieleniu świadczeń zdrowotnych. 
 

§ 6- ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadkach, o których mowa w 

art. 145a ustawy p.z.p. 
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§ 7- KLAUZULA ARBITRAŻOWA 
 

1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądu 

miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 

 

§ 8 - KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. 

dr  Władysława Biegańskiego w  Grudziądzu (86- 300) Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 

15/17, wpisany do Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002976 . 

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych 

osobowych:  

 Kontakt do administratora danych osobowych: 

email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org,  lub pisemnie na adres siedziby administratora 

- (86-300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17,  

 Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 

e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora (86-300) 

Grudziądz,  ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 56 641 35 79. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

sprawy: Z/39/PN/20/ w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą w celu realizacji umowy 

Z/…/20. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

Informuje, że dane te mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń 

przez Administratora Danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:serketariat.dyrekcja@bieganski.org
mailto:inspektor@bieganski.org
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8. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia lub konkursu. 
 

§ 9- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawują: 

 ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….., 

 ze strony Wykonawcy:    ……………………………………………………………….., 

2. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  

 stron. 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 

 

 

 


