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Załącznik nr 3        nr sprawy 22/PN/2019 
Projekt umowy 

 

zawarta ____________ pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Opolskim Centrum Onkologii im. prof. 
Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001712, Regon 531420768, NIP 754-25-57-814, zwanym 
dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

 
…………………………………………….. 
a  
__________________________ z siedzibą w _________ przy ul. ___________________,  
Regon: ____________ NIP ____________ , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ____________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem ______________, zwanym dalej „Wykonawcą”, w którego imieniu 
działa(ją): 

……………………………………………… 

zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego nr 22/PN/2019 prowadzonego na podstawie ustawy 
 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) 
 o następującej treści :  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dowozem i rozładunkiem (zwana dalej dostawą), 

środków ochrony osobistej i materiałów medycznych do przygotowania i podaży cytostatyków  
dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu (dalej: „ asortyment) której warunki , w tym rodzaje   
i ilości określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną częśd niniejszej umowy.  

2. Realizacja umowy odbywad się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego    
w danym czasie.  

3. W Załączniku nr 1 wskazano maksymalne ilości przedmiotu umowy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy 

przypadku braku zastosowania w trakcie trwania umowy.  
5. Wykonawca oświadcza, że: 

a) asortyment objęty umową  jest nowy , wolny do wad, 
b) asortyment stanowi jego własnośd, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest 

obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania 
egzekucyjnego i zabezpieczenia, 

6. Wykonawca gwarantuje jakośd produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami. 
Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnienia 
wymogów  jakościowych dostarczonego przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających treśd oświadczenia dołączonego do oferty, że oferowany 
przedmiot zamówienia posiada oświadczenie CE i jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku,  
 z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy. 

7. W przypadku wstrzymania produkcji, wycofania z obrotu bądź braku przedmiotu zamówienia na 
rynku, Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia odpowiednika (asortyment o  takim samym 
składzie, przeznaczeniu i postaci)  w  celu  utrzymania  ciągłości dostaw, w  cenie  
zagwarantowanej  w  umowie.  

 
§  2 

1. Wykonawca dostarczał będzie przedmiot zamówienia do Magazynu Opolskiego Centrum 
Onkologii w Opolu (zwanym w treści umowy „Magazynem”), sukcesywnie według potrzeb 
Zamawiającego, na podstawie indywidualnych zamówieo składanych przez przedstawiciela 
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e – mail wskazanym  w § 
6.  
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2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi byd dopuszczony do stosowania  
na terenie Polski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne - 
wykonawca winien posiadad wszelkie wymagane prawem dokumenty  dopuszczające do obrotu 
na terenie RP dla oferowanego produktu leczniczego oraz okazad je na żądanie Zamawiającego- 
jeżeli dotyczy*. 

 3. Wykonawca gwarantuje, że asortyment jest dobrej jakości i odpowiadający świadectwom   
        i atestom dopuszczenia przez właściwe organy, w szczególności że jest dopuszczony do obrotu  
        i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o Wyrobach Medycznych - na 

potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w/w dokumentów w 
dniu zawarcia umowy- jeżeli dotyczy*. 

  4.  Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 3 dni roboczych - licząc od daty złożenia 
zamówienia, o którym mowa w ust. 7 w godzinach od 7.30 do 14:30.  

  5. Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu, jej 
realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dotyczy to produktów 
zamawianych w trybie planowym.  

 6.  Za dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

 7. Zamawiający upoważnia pracownika Magazynu - ……………….. do kontaktu  
z Wykonawcą, uzgadniania szczegółów dostawy i składania zamówieo częściowych w ramach 
niniejszej umowy. 

 8.   Wszelkie szkody powstałe podczas transportu i wyładunku produktów transportem Wykonawcy 
lub realizowanym przed podmiot działający na jego zlecenie  Wykonawcy, obciążają 
Wykonawcę. 

 9.   Wykonawca zobowiązany jest do dostawy asortymentu wraz z informacją zawierającą wskazanie 
producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeostwa użytkowania i 
terminów ważności. Wymagania te muszą znajdowad się na lub  
w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa.  

 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy asortymentu w terminie ustalonym 
 w ust. 4  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości  
i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie (zakup zastępczy). 

 11. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkośd przedmiotu umowy oraz 
wartośd umowy o wielkośd tego zakupu. 

 12. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównad 
Zamawiającemu poniesioną szkodę, np. zapłacid Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył 
zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacid w 
związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w 
terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający 
zobowiązany jest udokumentowad Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia 
zastępczego. Zakup zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 
za okres liczony od dnia dostawy wymaganej zgodnie z ust. 4  do dnia zakupu zastępczego. 

 
§ 3 

1.  Łączna wartośd niniejszej umowy netto wynosi _____________________zł (słownie: 
____________) 

2.  Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT do wartości określonej w ust. 1. Wartośd umowy 
brutto wynosi___________________ zł (słownie: ____________________). 

3.  Całkowita wartośd umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia, w tym: koszty zakupu asortymentu, dostawy i ubezpieczenia na czas 
transportu, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, usuwanie wad 
oraz podatek VAT. 

4.  Strony ustalają, że ceny jednostkowe produktów nie objętych cenami urzędowymi, obowiązują 
przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem zmian wskazanych w §8 niniejszej umowy.  
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5.  Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 
mowa w ust. 1 z tytułu realizowanych dostaw będzie następowało na podstawie faktur, którymi 
objęte będą  dostawy, na podstawie druków zamówienia oraz potwierdzenia wykonania 
dostawy zgodnie z złożonym zamówieniem. 

6.  Podstawą do zapłaty będzie papierowa wersja faktury VAT 
7.  Wykonawca udostępni na czas obowiązywania umowy faktury w wersji elektronicznej,  

w formacie elektronicznym, zgodnie z przyjętym na rynku standardem „Apteki Malickiego”  
i w formacie PDF. 

8.   Zamawiający wymaga, by pozycje na fakturze odpowiadały pozycjom wskazanym   
w zamówieniu, zwłaszcza w zakresie kodów EAN oraz by lek o tym samym kodzie EAN i kodzie 
seryjnym stanowił jedną pozycję na fakturze. Zapis może ulec zmianie na wniosek 
Zamawiającego *- jeżeli dotyczy. 

9.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty jej prawidłowego 
doręczenia, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. :  

10. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
  

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem 

należytej staranności. 
2. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy 

w tym  szczególności niezgodnych z złożonym zamówieniem, nie pełnowartościowych, 
dostarczonych w niewłaściwych opakowaniu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę 
telefonicznie, e-mailem lub faksem tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich 
stwierdzenia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub   
nieprawidłowości Zamawiającego w terminie do 5 dni  roboczych, od daty jej zgłoszenia. 

4. W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy, zostaną one zwrócone przez Zamawiającego Wykonawcy, który odbierze 
przedmiot na swój koszt, własnym transportem lub za pośrednictwem wskazanej firmy 
kurierskiej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczad asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy  
z terminem ważności lub gwarancji  na dzieo dostawy nie krótszym niż połowa terminu ważności 
lub gwarancji  producenta,  jednakże termin ten nie  może byd krótszy niż 12 miesięcy dla 
danego   produktu . 

6. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnieo Zamawiającego wynikających z rękojmi   
za wady.  

7. Okres  rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeo ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas 
obejmujący konieczne czynności jakie zobowiązany jest podjąd Wykonawca a związane   
z ujawnieniem się wad powstałych na skutek wadliwego wykonania umowy 

 8.  Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe na tle realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy. 

 9.  Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadad polisę lub inne dokumenty 
ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialnośd za wadliwy 
produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie 
powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 

 § 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w dostawie towaru objętego umową w terminie określonym w umowie lub 

zamówieniu, powstałe z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, w wysokości 3 % 
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wynagrodzenia brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie określonym umową za 
każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia, 

b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie 
 w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za opóźnienie  
 w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu 
 w wysokości 3 %, wynagrodzenia brutto zamówienia niezrealizowanego zgodnie  
 z umową  za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia , 

      c)   za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 
umowy. 

      d)   za naruszenie ustalonego w niniejszej umowie  obowiązku Wykonawcy w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku wynikającego 
 z rękojmi  i gwarancji w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 
umowy. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 
w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokośd kar umownych. 

3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą byd 
przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych oraz innych wierzytelności 
Zamawiającego wynikających z umowy , z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy  nie będzie możliwe, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia 
otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 
 

§ 6 
1. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: __________________ 

tel.________________, e – mail:  
2. Ze strony Zamawiającego, osoba upoważniona do kontaktu  jest Bożena Kobyłkiewicz 

tel. 77 44 161 08; e – mail: magazyn@onkologia.opole.pl. 
3. Strona zainteresowana poinformuje drugą Stronę niniejszej umowy w formie pisemnej 

o każdorazowej zmianie osoby upoważnionej do składania lub odbioru niniejszych zamówieo.   
To samo dotyczy zmiany jej danych. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu.  

 
 

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo odstąpid od umowy w następujących przypadkach: 

a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym 
na jej realizację, 

b)  jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny  
z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  
wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7 dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie, 
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, 

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą 
się nieprawdziwe, 

d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy.  
2. Zamawiający może odstąpid od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzied w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do 
realizacji  przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  
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4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem 
uzasadnienia. 

 

§ 8 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowieo zawartej umowy stosunku do treści oferty, na 

podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zaistniała jedna z okoliczności 
opisanych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówieo publicznych oraz określone w ust. 2.  

2. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają w szczególności następujące istotne 
zmiany umowy :  

1) Zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie 
ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;  

2) Zmianę ceny w przypadku zmian cen urzędowych produktów, wprowadzonych 
odpowiednim aktem prawnym, przy czym zmiany te mogą dotyczyd podwyższenia 
i obniżenia cen, jak również dodania nowych produktów. 

3) Zmianę ceny w przypadku zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami 
odpowiednich resortowo władz; 

4) Zmianę ceny w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez 
producenta w trakcie realizacji niniejszej umowy  

5) Obniżenie ceny w przypadku: zmiany kursu walut, akcji promocyjnych prowadzonych 
przez Wykonawcę,  rabatów udzielonych przez Wykonawcę  oraz zmiany ceny 
urzędowej. 

6) Zmianę terminu trwania umowy  w przypadku nie wykorzystania  ilościowego 
przedmiotu umowy w okresie przewidzianym na jej realizację lub  
w przypadku wstrzymania dostaw nie dłużej niż o 3 miesiące. 

7) w przypadku wycofania oferowanego  
w przetargu produktu ze sprzedaży lub zaprzestania produkcji w trakcie 
obowiązywania umowy - zastąpienie produktu oferowanego w przetargu produktem  
o równoważnym składzie i w równoważnej dawce, w cenie nie wyższej niż oferowana 
w przetargu lub wyłączenie tego produktu z umowy. 

3. Zamawiający zastrzega  możliwośd  dokonania zmian ilości  w poszczególnych pozycjach 
asortymentu objętego umową w przypadku jego wyczerpania , bez zmiany wynagrodzenia o którym 
mowa w§ 3. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania ilości przedmiotu zamówienia  max. 20%  
5. Zmiany wskazane w ust. 2 mogą zostad wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony 
umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz 
wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i wymagają formie 
pisemnej w formie aneksu. 
6. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy  
w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo 
zgoda Zamawiającego. 
7. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym czasowych dostaw asortymentu zamiennego   
o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ w przypadku niemożności realizowania dostaw 
zgodnie z umową stanowi zmianę umowy wymagającą zawarcia aneksu. Dla ww. czynności 
wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.    
8. Wykonawca jest zobowiązany monitorowad realizację umowy i na wezwanie zamawiającego 
przedstawid asortymentowo kwotowy wykaz zrealizowanych dostaw przedmiotu zamówienia. 
9. Każda zmiana umowa wymaga formy pisemnej po rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Umowa obowiązuje od daty zawarcia do …………………….lub do wyczerpania wynagrodzenia 
określonego w § 3. 
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§ 10 
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy lub w związku z nią jeśli nie zostaną 
załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez  Sąd w Opolu.  
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy prawo zamówieo publicznych. 

 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

         Wykonawca        Zamawiający  

      


