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Numer postępowania: MCM/WSM/ZP27/2020 
Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
UMOWA (wzór) nr MCM/WSM/ZP27/............./2020 

zawarta w dniu ……………… r. w Miliczu 
pomiędzy: 
Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o., ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000367386, NIP 916-138-81-84, REGON 
021370427, kapitał zakładowy w wysokości 23.746.500 zł, w imieniu której występuje: 
Prezesa Zarządu Spółki – Andrzej Oćwieja, 
Wiceprezes Zarządu Spółki – Andrzej Sztandera, 
przy kontrasygnacie: 
Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych / Głównego Księgowego MCM sp. z o.o., w Miliczu – 
Zbigniewa Dzięciołowskiego,  
zwaną w  dalszej części Umowy Zamawiającym, 
a 
….................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez: …………………………………..............................., 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa leków dla 
Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu”, w wyniku którego jako najkorzystniejsza 
wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” i oferty Wykonawcy z dnia …......................, Strony zawierają umowę         
o następującej treści: 

§ 1. 
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania 
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w postaci leków (pakiet nr …, nr …,), zwanych dalej także 
„towarem”, zgodnie ze SIWZ, ofertą złożoną przez Wykonawcę oraz formularzami cenowymi, które 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar sukcesywnie, w ilościach                           
i asortymencie wyszczególnionym w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do 
niniejszej umowy, przez okres: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 
……………........... do dnia ……………………….., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilości mniejszej od wynikających z 
umowy oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zamawiania poszczególnych pozycji asortymentu, według swoich 
potrzeb. Ilość poszczególnych pozycji asortymentu określona w formularzach cenowych jest 
jedynie ilością szacunkową, jaką Zamawiający planuje zamówić w okresie obowiązywania 
umowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń z tytułu 
niewykonania w całości przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku braku konieczności 
dostawy towaru w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia. 

§ 3. 
1. Szczegółowy asortyment oraz ilość zamawianego towaru Zamawiający będzie każdorazowo 

podawał Wykonawcy w zamówieniu pisemnym, zamówieniu złożonym faksem lub zamówieniu 
złożonym mailem, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.  

2. Wykonawca wskazuje następujące adresy i numery jako właściwe do przesyłania zamówień,                    
o których mowa w ust. 1: 
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1) adres …....................................................................................., 
2) e-mail …...................................................................................., 
3) fax ….................................................................................. . 

3. Dostawy będą realizowane w terminie: 
1) 8 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego - w przypadku leków na 

„CITO”, 
2) do 8 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego - w przypadku leków 

ratujących życie, 
3) do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego - w przypadku leków 

pozostałych. 
4. Dostawy będą dokonywane w godzinach pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku,                    

w godz. od 7:30 do godz.  14:30 (dotyczy leków wymienionych w ust. 3 pkt 3). 
5. Wykonawca dostarczy towar na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. 
6. Za datę dostawy uważa się datę wydania towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru                         

ze  strony Zamawiającego. 
7. Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach winien mieć na opakowaniu oznaczenia    

fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, datę przydatności do użycia,  nazwę                
i adres producenta.  

8. Dostarczany towar będzie posiadał min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy. 
Za zgodą Zamawiającego dostarczany towar może posiadać datę ważności krótszą niż 12 
miesięcy licząc od daty dostawy.  

9. Wykonawca dostarczać będzie wraz z każdą partią towaru ulotkę w języku polskim zawierającą 
wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o przedmiocie umowy, w tym 
sposobu użycia, magazynowania i przechowywania.  

 
§ 4. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia leków posiadających odpowiednie świadectwa 

rejestracji, atesty producenta, atesty jakości, oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami 
oraz spełniających wszelkie normy stawiane przez powszechnie obowiązujące przepisy  
w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowość dostaw. Wykonawca gwarantuje, że 
ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie wpłyną na 
terminowość dostawy leków do zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostarczonym towarze, 
Wykonawca zobowiązuje się je uzupełnić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili 
otrzymania od Zamawiającego stosownego zawiadomienia, przesłanego w jeden ze sposobów 
wskazanych w § 3 ust. 1 (dotyczy leków wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 3) 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostarczonym towarze, 
Wykonawca zobowiązuje się je uzupełnić nie później niż w ciągu 8 godzin od chwili otrzymania 
od Zamawiającego stosownego zawiadomienia, przesłanego w jeden ze sposobów wskazanych                
w § 3 ust. 1 (dotyczy leków wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2). 

6. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić wadliwy towar na towar wolny od wad, 
w terminie do 5 dni roboczych od chwili zawiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego                       
w jeden ze sposobów wskazanych w § 3 ust. 1 (dotyczy leków wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 3). 

7. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić wadliwy towar na towar wolny od wad, 
w terminie do 8 godzin od chwili zawiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego w jeden ze 
sposobów wskazanych w § 3 ust. 1 (dotyczy leków wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2). 

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawą towaru (transport, opakowanie, 
czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego  
i podatkowego). Odbiór towaru będzie następować każdorazowo w siedzibie Zamawiającego 
przez osoby upoważnione do tego ze strony Zamawiającego. 
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9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar w asortymencie i w ilościach wynikających                         
z przesyłanych zamówień jest najwyższej jakości pod względem norm jakościowych, o terminie 
ważności zapewniającym jego bezpieczne użycie. 

 
§ 5. 

1. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia za dostawę towaru wynikająca z oferty 
przetargowej Wykonawcy wynosi: ………………. zł brutto  (słownie: ………..……………………....) brutto, 
w tym kwota netto: ……………… zł (słownie: …………………………………...…..) oraz należny podatek 
VAT. 

2. Wynagrodzenie za dostarczony towar ustalane będzie jako iloczyn cen jednostkowych netto 
określonych w formularzach cenowych, powiększonych o należny podatek VAT, oraz ilości 
faktycznie dostarczonego towaru. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, posiada NIP 9161388184 i upoważnia 
Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazywania numeru umowy na wystawianych przez siebie 
fakturach VAT dotyczących dostarczanego na podstawie umowy towaru. 

7. Ceny jednostkowe netto określone w formularzach cenowych obejmują wszelkie koszty 
związane z realizacją umowy i niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym koszty 
związane z dostawą towaru (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem 
dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego, akcyzowego i podatkowego). 
 

§ 6. 
Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto wyszczególnione w formularzach cenowych są stałe                        
i niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 oraz z 
zastrzeżeniem zmiany urzędowych cen i marż przewidzianych w ustawie z dnia 12 maja 2011r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. Zmiana cen nie nastąpi, jeśli ceny oferowane w ramach umowy są niższe od cen 
urzędowych. 

§ 7. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) w razie opóźnienia w realizacji dostawy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za 
niezrealizowaną w terminie część dostawy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) w razie opóźnienia w dostawie towaru wolnego od wad – w wysokości 1 % wynagrodzenia 
brutto za dostarczone wadliwie towary, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia,                     
w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce 
wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 6 i 7 umowy, 

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w tym w szczególności w przypadku: 
a) trzykrotnej realizacji dostawy z opóźnieniem, 
b) trzykrotnego dostarczenia towaru wadliwego w jakiejkolwiek części, 
- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, jakie przysługiwałoby Wykonawcy za pozostałą 

do realizacji w ramach umowy część dostaw, 
4) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, jakie przysługiwałoby 
Wykonawcy za pozostałą do realizacji w ramach umowy część dostaw. 
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2. W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru, Zamawiający może wyznaczyć 
Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu zamówienia, zachowując prawo do 
żądania zapłaty kary umownej. 

3. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru Zamawiający może, zachowując prawo 
do żądania zapłaty kary umownej, zakupić ten towar od innego dostawcy a ewentualną różnicą 
wynikającą z ceny zakupu i ceny towaru oferowanej przez Wykonawcę obciążyć Wykonawcę. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych oraz różnicy,               
o której mowa w ust. 3, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

6. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zachowuje uprawnienie do dochodzenia kar umownych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 
stron. 

§ 8. 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej stan, w którym wykonanie umowy 

nie będzie leżało w interesie publicznym – czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli 
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przedmiot umowy wykonuje w sposób 
wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową. W takim przypadku Zamawiający ma prawo złożyć 
oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia, z zastrzeżeniem, że prawo do 
odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane do dnia oznaczonego w § 2 ust. 1 jako ostatni 
dzień obowiązywania niniejszej umowy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
4. Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron.  

 
§ 9. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że są administratorami danych osobowych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

2. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe związane z realizacją niniejszej umowy                        
z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz zastosowaniem odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ich ochrony. 

 
§ 10. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie: 
1) zmiana terminu realizacji umowy -  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

Stron, tj. działania siły wyższej, wprowadzenia stanu wyjątkowego itp. lub w razie 
niezamówienia przez Zamawiającego w pierwotnie ustalonym okresie obowiązywania 
umowy wskazanym w § 2 ust. 1 towaru za łączną kwotę brutto określoną w § 5 ust. 1; 

2) zmiana przedmiotu umowy – w przypadku wycofania któregokolwiek z towarów objętych 
zamówieniem z rynku, zmiany obowiązujących przepisów dopuszczających do produkcji 
dany towar, braku dostaw tych towarów przez producenta, braku produkcji lub 
tymczasowego jej wstrzymania. W takim przypadku Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu ofertę towaru równoważnego pod względem składu, właściwości fizyko-
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chemicznych i parametrów, co wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod 
rygorem nieważności; 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy- w przypadku: 
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT - strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego za tę część zamówienia, która w dniu zmiany stawki 
podatku VAT nie została jeszcze zrealizowana, 

b) zmiany cen urzędowych  - w przypadku zmian cen urzędowych, które obowiązują od 
momentu ich wprowadzenia przez właściwe organy administracji państwowej. Jeżeli 
w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana ceny urzędowej, strony dokonają 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia 
Wykonawcy za dostawy, których w dniu wejścia w życie zmienionej ceny urzędowej 
jeszcze nie zrealizowano oraz z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje 
podwyższenia cen umownych. Zmiana cen nie nastąpi, jeśli ceny oferowane                              
w ramach umowy są niższe od  cen urzędowych. 

c) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnych towarów wyszczególnionych w 
formularzach cenowych wynikającej ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej 
przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny 
wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę oferty; 

4) zmiana danych Wykonawcy tj. adres, siedziba, forma prawna działalności;  
5) zmiana nieistotnych postanowień umowy tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały 

ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia 
procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości 
podmiotów zainteresowanych tą procedurą, których zmiany nie dało się przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych.  

3. Strony zgodnie ustalają, że obniżki cenowe i czasowe promocje stosowane przez Wykonawcę nie 
wymagają zmiany niniejszej umowy. 

§ 11. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 

zamówień publicznych,  Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne . 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 12. 
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonywanie umowy oraz 
kontakt z Wykonawcą będzie:  mgr Edyta Kowalczyk – kierownik apteki tel.: 797307837. 
e-mail: e.kowalczyk@mcm-milicz.pl  
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonywanie umowy oraz kontakt                    
z Zamawiającym będzie: …………………………………………………., tel. ……………………...  
e-mail: ………………………………………………………………………………..……………….. 
3. Strony mają prawo zmienić osoby, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana tych osób nie stanowi 
zmiany umowy i zostanie dokonana poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony umowy o takiej 
zmianie. 

 
§ 12. 

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią 
jakichkolwiek wierzytelności (roszczeń) przysługujących mu wobec Zamawiającego w związku                        
z realizacją niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 

 
§ 13. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
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§ 14. 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2) Oferta Wykonawcy. 
3) Formularze cenowe Wykonawcy. 

 
              Zamawiający:                                                                                 Wykonawca: 
 
 


