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Załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne warunki umowy

I

1.    Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ........................w rodzajach,
ilościach  i  cenach  jednostkowych  określonych  w  ofercie  cenowej  Wykonawcy  z
dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2.    Wykonawca oświadcza,  że przedmiot  umowy jest  dopuszczony do obrotu i  stosowania na
terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie
z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawnymi,  a  w  szczególności  zgodnie  z
przepisami  ustawy  o  wyrobach  medycznych.  Seria  i  data  ważności,  nr  katalogowy/Ref
naniesione na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.

3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia własny koszt do magazynu Apteki .

4. Termin ważności przedmiotu umowy :minimum 12 miesięcy.

II

1.     Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się na kwotę 
brutto ........................... zł (słownie: .......................................................). 

2.     W  cenach  jednostkowych  brutto  zawierają  się  wszelkie  koszty  i  obciążenia  (transport,
opakowanie,  czynności  Wykonawcy  związane  z  przygotowaniem  dostaw,  określone  prawem
podatki,  opłaty  celne  i  graniczne  itp.)  związane  z  dostawami  wyrobów  loco  magazyn
Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze. 

3.      W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen netto towaru 

III

1.      Termin (okres trwania) umowy -18 miesięcy od dnia podpisania umowy, z możliwością jej 
przedłużenia w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy do momentu zrealizowania 
umowy.

2.      Zamawiający może rozwiązać umowę po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej 
realizacji umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do 
naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu 
umowy, jeżeli:

a)     Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy trzykrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni 
termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy, pomimo 
wcześniejszego 
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wezwania do realizacji zamówienia.

 b)      Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub 
normami i warunkami określonymi prawem,

c)      Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dotyczącej  postępowania  w  wyniku
rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

d)      pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości
dostarczanych wyrobów.

3.   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  realizacji  przedmiotu  umowy  bez
jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz Wykonawcy jak też bez obowiązku zwrotu
wzajemnego tego co strony przy realizacji umowy otrzymały w przypadku zaistnienia zmian
organizacyjno- prawnych Zamawiającego.

4.   O zmianach, o których mowa w ust. 3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem 

IV A dla zadań nr 1-38 za wyjątkiem poz. 13,14,25

1.    Dostawa  przedmiotu  umowy  wymienionego  w  §  1  będzie  następować  sukcesywnie  na
podstawie  składanych  przez  Zamawiającego  pisemnych  zamówień  (dopuszcza  się  formę
przekazywania zamówień faksem, w terminie max. 3 dni roboczych  licząc od daty złożenia
zamówienia.

2.W  przypadku  niemożności  zaopatrzenia  Zamawiającego  w  terminie  max  3  dni  roboczych,
Wykonawca  ma  obowiązek  o  zaistniałej  przyczynie  niezwłocznie  powiadomić  mailem
Zamawiającego.

3. Realizacja umowy następuje po cenach stałych przez cały czas trwania umowy.
4.  Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  18  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy  lub  na  czas
zrealizowania zamówienia w całości. 
  
5. Zamawiający  i  Wykonawca  wyznaczają  następujące  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  stron  
w sprawach związanych z dostawą:

Zamawiający:    Kierownik APTEKI SZPITALA - mgr farmacji   Agnieszka  Srokosz  tel.:   71
3957410.

Wykonawca: …..........................................

2.    Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną
odpowiedzialność  do  momentu  odebrania  jej  przez  Zamawiającego.  Wykonawca
odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające
zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3.    Dostawa  towaru  bez  potwierdzenia  zamówienia  przez  Zamawiającego  będzie  dokonana  na
ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

4.  Zapłata  nastąpi  przelewem  na  konto  Wykonawcy  nie  później  niż  w  ciągu  30 dni od  dnia
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prawidłowo wystawionej faktury;

5.  Na  każdym  opakowaniu  jednostkowym  muszą  być  naniesione  data  ważności  i  numer  serii.  
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  wraz  z  towarem  faktury  VAT,  na  których  oprócz  ilości  
umieszczono  te  dane.  Dopuszcza  się  umieszczenie  tych  danych  na  załączonym  do  faktury  
dokumencie  WZ  każdorazowo  dołączanym  do  dostawy.  Dodatkowo  Wykonawca  dostarczy  
faktury VAT w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (w PDF) lub  formatem kompatybilnym z
posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem komputerowym MMS – (np.: DATAFARM, MALICKI,
KAMSOFT lub ASSECO) na adres mailowy apteka@szpital.wroc.pl. 

IV B   

dla zadania nr 13,14,24

Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w
niniejszym paragrafie.

1. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu
pełną  odpowiedzialność  do  momentu  odebrania  jej  przez  Zamawiającego.  Wykonawca
odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów
dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

2. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  w  ramach  niniejszej  umowy  podejmują  współpracę,  w
ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę - w
zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy. 

3. Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

a)  niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 5 dni
roboczych  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  zgodnie  z  otrzymanym
zapotrzebowaniem  wyroby  stanowiące  przedmiot  zamówienia  w  ilości  określonej  w
załączniku  nr  1  do  niniejszej  umowy  dokumentując  wydanie  wyrobów  dokumentem
wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane
są  osobie  wytypowanej  przez  Zamawiającego  do  koordynacji  prac  związanych  z
prowadzeniem  składu  i  do  chwili  wykorzystania  w  zabiegu  medycznym  pozostają
własnością Wykonawcy, 

b)  w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie
zwane dalej  zamówieniem,  określające  ilość  i  asortyment  wyrobów zużytych w zabiegu
medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

c)    po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby
wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w
ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

d)   Zamawiający  będzie  obciążany  jedynie  kosztami  zużytych  w  zabiegu  medycznym
wyrobów,  zdjętych  z  ewidencji  składu,  poprzez  wystawienie  przez  Wykonawcę,  na
podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie
później niż w ciągu 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej  faktury;

e)    Reprezentant  Wykonawcy  ma  prawo  sprawdzić  w  obecności  osoby  koordynującej

mailto:wss.faktury@szpital.wroc.pl
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funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego)  stan magazynowy składu.  Termin
inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą.
Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących
w składzie będzie obciążany Zamawiający.

f)  Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego
wyroby znajdujące się w składzie, tj. nie zużyte w zabiegu medycznym.

g)  Zamawiający  zobowiązany  jest  dokonać  cyklicznie,  raz  na  kwartał  kontroli  terminu
ważności wyrobów pozostających w składzie.

h)  Wyroby,  którym  upłynął  termin  ważności  nie  mogą  zostać  pobrane  z  depozytu  przez
Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden
wyrób danego rodzaju,  zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności wyrób z
krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. 

4.  Dostawa  towaru  bez  złożenia  zamówienia,  zapotrzebowania  przez  Zamawiającego  będzie
dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty
za niego.

5.  Faktury  wystawiane  będą  w walucie  polskiej  i  w takiej  też  walucie  będą realizowane  przez
Zamawiającego płatności.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

8. Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w
płatnościach  (należności  wymagalnych)  powyżej  14  dni  od  terminu  płatności/
wymagalności wskazanego na fakturze.

9.  Wykonawca  ma  prawo  potrącać  wymagalne  odsetki  ustawowe  z  uiszczonych  przez
Zamawiającego  należności  (jeżeli  płatność  nastąpiła  po  terminie  wskazanym w punkcie
IVB, podpunkt d) za dostarczony towar). Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych
odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do
uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia.

V 

1.      Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący
przedmiot umowy.

2.      Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia
dokonania odbioru.

3.   W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar
wolny  od  wad,  jeżeli  wady  te  ujawnią  się  w  ciągu  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.2.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie –
nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.
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4.    Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do Wykonawcy.

5.   Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

VI

1.    W  przypadku  niedostarczenia  towaru  w  terminie  określonym  w  pkt  4  ust.  1  bądź
niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a
niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2.   W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną
karę  umowną,  Zamawiający  ma  prawo  żądać  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych.

3.   Kara umowna za odstąpienie Wykonawcy od umowy w wysokości 5 % niezrealizowanej części
wartości przedmiotu umowy 

4.    Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty. 

5.  Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu przedmiotu zamówienia u innego dostawcy, po
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy gdy Wykonawca nie jest w
stanie dostarczyć przedmiotu zamówienia w określonym terminie oraz gdy towar nie spełnia
wymagań -zgodnie z opisem SIWZ i wtedy obciążyć różnicą w cenie

VII 

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  ciągłości  dostaw  w  sytuacji  zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny

VIII

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w przypadku:

- zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas cena netto nie ulegnie
zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto, 

- zmian numerów katalogowych

-  dopuszczalne  jest  wydłużenie  czasu  trwania  umowy  w  sytuacji  niewykorzystania  przez
zamawiającego  przedmiotu  umowy  przy  zachowaniu  jej  wartości  na  czas  nie  dłuższy  niż  3
miesiące.
Waloryzacja:

1. Cena jednostkowa usługi pozostaje niezmienna przez 12 miesięcy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w
sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest:
1) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana
stawki  podatku  od  towarów  i  usług  realnie  zwiększyła  koszty  Wykonawcy  przy  realizacji
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany
wysokości  stawki  podatku od towarów i  usług złożyć  do  Zamawiającego  pisemny wniosek,  w
którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększeni kosztów realizacji
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umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku
od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia
złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów
realizacji  umowy.  Po  ocenie  dostarczonych  dokumentów  i  obliczeń  Strony  przystępują  do
negocjacji  w zakresie  zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto,  przy czym wynagrodzenie
umowne  netto  pozostanie  bez  zmian.  Wynagrodzenie  brutto  wykonawcy  ulega  zmianie  w
przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług
(VAT) mających  zastosowanie  w czasie  realizacji  niniejszej  umowy.  Wówczas,  wynagrodzenie
brutto  Wykonawcy  za  część  prac  wykonywaną  po  terminie  wprowadzenia  zmiany  ulegnie
stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
2) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem,
że  zmiana  ta  skutkować  będzie  zwiększeniem  kosztów  po  stronie  Wykonawcy  związanych  z
realizacją umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany
wysokości  minimalnego wynagrodzenia  złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek,  w którym
musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów
realizacji  umowy,  przedstawiając  w  tym  szczegółowe  wyliczenia  i  zależności  między  zmianą
wysokości  minimalnego wynagrodzenia  a wzrostem kosztów realizacji  umowy. zamawiający  w
terminie 10 dni od złożenia wniosku ocenia czy wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na
wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony
przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.
3)  zmianą  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania
przez wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne  na  zwiększenie  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy;  W  takim
przypadku  Wykonawca  ma  obowiązek  w terminie  30  dni  od  zmian  złożyć  do  Zamawiającego
pisemny  wniosek,  w  którym  musi  wykazać  rzeczywisty  wpływ  zmiany  zasad  podlegania
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając
w  tym  szczegółowe  wyliczenia  i  zależności  między  zmianą  zasad  przyznawania  a  wzrostem
kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od  dnia  złożenia  wniosku
ocenia  czy  wykonawca  wykazał  rzeczywisty  wpływ  zmian  w  zakresie  podlegania  lub  zmian
wysokości składek na wzrost
kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Stron przystępują do
negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach  kapitałowych. W  takim
przypadku  Wykonawca  ma  obowiązek  w terminie  30  dni  od  zmian  złożyć  do  Zamawiającego
pisemny  wniosek,  w  którym  musi  wykazać  rzeczywisty  wpływ  zmiany  zasad  podlegania
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając
w  tym  szczegółowe  wyliczenia  i  zależności  między  zmianą  zasad  przyznawania  a  wzrostem
kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy
wykonawca  wykazał  rzeczywisty  wpływ  zmian  w  zakresie  podlegania  lub  zmian  wysokości
składek na wzrost kosztów realizacji  umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i  obliczeń
Stron przystępują do negocjacji  w zakresie  zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.Jeżeli
taki zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
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