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Załącznik Nr 6 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ……………………………roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: 

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowym Tomyślu,  ul. Poznańska 
30,  64-300 Nowy Tomyśl, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000003613, Nr NIP: 788-17-50-689 Nr Regon: 639820004,  reprezentowanym przez: 

…………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym  

a 
............................................................................................... 
z siedzibą w .......................................................................... wpisanym do ……………………….. 
NIP: ………………………………. REGON: ……………………………………… 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………… 
zwanym dalej Dostawcą 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Dostawa produktów farmaceutycznych, 
płynów infuzyjnych, środków kontrastowych, produktów żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produktów 
dietetycznych o sygn.: SPZOZ_NT/DZP/PN/12/18, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, środków 
kontrastowych, produktów żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produktów dietetycznych 
zgodnie z ofertą nr ............, obejmującą swym zakresem pakiet (-y) nr ........ złożoną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr SPZOZ_NT/DZP/PN/12/18. 

2. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Dostawcy, sukcesywnie, partiami wg potrzeb Zamawiającego 
zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla produktów farmaceutycznych 

3. Ilości oraz asortyment przedmiotu umowy zawiera załącznik Oferta Dostawcy na Pakiety objęte umową, który 
jest integralną częścią umowy. 

4. Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie przez Dostawcę na podstawie odrębnych 
zapotrzebowań składanych telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.30 do 13.00 z terminem realizacji do maksymalnie 24 godzin/ 48 godzin/ dostaw na CITO (w 
zależności od terminów określonych w poszczególnych pakietach Formularza asortymentowo-cenowego) 
od chwili złożenia zamówienia –zgodnie z terminami dostawy wymaganymi dla każdego Pakietu określonymi w 
Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Dostawca oświadcza, że produkty farmaceutyczne oraz wyroby medyczne będące przedmiotem umowy: 
a) spełniają wszystkie przewidziane prawem polskim normy i posiadają wszystkie stosowne świadectwa 

dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, w tym w szczególności Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 211 ze zm.) oraz wymagane przepisami ustawy z dnia 06 września 
2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.) właściwe pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski wydane przez uprawniony do tego organ - które to 
dokumenty Dostawca zobowiązuje się dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego. 

b) posiadają przynajmniej 12-miesięczny okres przydatności do użycia od daty dostawy, 
c) będą dostarczane w: 

− w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą handlową identyfikującą dany towar - oznakowanie 
dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone  
w języku polskim 

− stanie umożliwiającym jego bezpieczne i prawidłowe stosowanie, 

− sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi oraz innymi 
czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenie towaru lub pogorszenie jego własności; (leki 
termolabilne będą dostarczane do Zamawiającego w odpowiednim przedziale temperatur). Koszty 
opakowania i transportu ponosi Dostawca. 

− w zakresie Pakietu nr 23: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany u producenta 
niewykorzystanego w okresie ważności preparatu na preparat nowej serii (za pośrednictwem Dostawcy). 
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6. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa opcji – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy 
równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w 
przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość 
została wyczerpana). 

7. Podane w formularzu asortymentowo-cenowym ilości produktów są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec 
zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dostawca oświadcza, iż nie będzie miał w 
stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń (w tym w szczególności finansowych, odszkodowawczych) z 
tytułu niezamówienia przez Zamawiającego całej ilości towaru wyszczególnionego na formularzu asortymentowo 
–cenowym. 

 
 

§ 2 

1. Umowa zostanie zawarta na okres od ............ do 31.12.2019r.  
2. Możliwe jest przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na okres max. 3 miesięcy w przypadku niewykorzystania 

kwoty, o której mowa w § 3 pkt 1. 
3. Wszystkie dostawy częściowe odbywać się będą na koszt i ryzyko Dostawcy. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru 

zamówionego towaru w Aptece szpitalnej /Magazyn centralny * w Nowym Tomyślu przy ul. Sienkiewicza 3 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. W przypadku zamówień CITO miejsce odbioru towaru 
ustalane będzie odrębnie przy poszczególnych zamówieniach.  

4. W razie zaistnienia u Zamawiającego sytuacji nadzwyczajnych strony mogą uzgodnić inne terminy i miejsca dostaw. 
Uzgodnienia te powinny być udokumentowane na piśmie (dopuszczalna jest wymiana stosowych pism za pomocą 
faksu).  

5. Dostawca dostarczy w terminie max. do 21 dni od momentu podpisania umowy określoną w ofercie ilość aparatów: * 
(pomp do żywienia dojelitowego – Pakiet 37, Parowników – Pakiet nr 7), dla których zapewni przeglądy techniczne 
aparatów i naprawy przez cały okres obowiązywania umowy (w ramach ceny ofertowej) * ( treść umowy zostanie 
uzupełniona w zależności od pakietu objętego umową). 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia ze strony Dostawcy jest: 
(Imię i nazwisko) ………………………………………………………………………. 
Tel:.................................................... Fax:……………………………e-mail…………………………… 
Termin dostaw może zostać przedłużony,  jeżeli realizacja zamówienia zostanie opóźniona z przyczyn działania siły 
wyższej, a o jej zaistnieniu Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony. 

7. Każdorazowo przy dostawie Dostawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową specyfikację techniczną dostawy. 
 

§ 3  
1. Zamawiający zapłaci Dostawcy za dostarczony przedmiot umowy wymieniony w załączniku 

nr : ………………………………………………….. na  łączną kwotę netto..................... zł 
słownie: ............................................................................................................................., co daje brutto:  .................... zł 
słownie.................................................................................................................................. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy za rzeczywiste zrealizowane dostawy częściowe potwierdzone każdorazowo przez 
pracownika  apteki szpitalnej SPZOZ w Nowym Tomyślu. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednego dokumentu sprzedaży (Faktury VAT) dla kilku dostaw 
częściowych z jednego dnia na produkty z odrębnych magazynów.  

4. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty DOSTAWCY za przedmiot umowy określony w § 1 na podstawie faktury. Zapłata 
nastąpi przelewem na konto DOSTAWCY podanym na fakturze w terminie do 60 dni od dnia wystawienia faktury.  

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 
6. Faktura VAT winna być wystawiona na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora 

Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-17-50-689.  
7. Na dokumencie sprzedaży (fakturze) Dostawca umieści: numer serii produktu, datę jego ważności, dawkę;  numer 

Komisji Zezwoleń oraz uwidoczniony aktualny certyfikat rejestracyjny i świadectwo jakości wydane przez Instytut 
Leków lub PZH, względnie umożliwi wgląd do ww. dokumentów. 

8. Wystawiane przez Dostawcę faktury muszą zawierać w szczególności numer umowy, na podstawie której 
jest ona wystawiana. 

9.  Ceny jednostkowe produktów określonych w § 1. pkt 1 podane są na formularzu asortymentowo–cenowym będącym 
załącznikiem do niniejszej umowy.   

10. Ceny jednostkowe netto określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej 
umowy nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy, niezależnie od rzeczywiście zamówionej przez 
Zamawiającego ilości danego asortymentu produktów (z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt 12). Zawierają wszelkie 
dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. transportu, załadunku, rozładunku, 
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ubezpieczenia, opakowania, opłaty podatkowe i celne, użyczenia kompatybilnego sprzętu (parowników, pomp do 
żywienia), przeglądów, serwisowania  itp.). 

11. Przewiduje się możliwość zmiany cen jednostkowych (na niższe) w przypadku czasowych bądź okresowych promocji 
wprowadzonych przez producenta lub Dostawcę - w takim przypadku produkty te będą dostarczane przez okres 
obowiązywania promocji cenowej po cenach niższych niż te podane na formularzu asortymentowo-cenowym.  

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 
a.  cen jednostkowych brutto w wypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT (cena jednostkowa netto 

nie ulegnie zmianie),  
b. cen jednostkowych wynikających z zapisów art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 
2017 poz. 1844  ze zm.). 

13. Przed dokonaniem zmiany opisanej w pkt 12.  Dostawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o podstawie prawnej 
proponowanej zmiany i nowej wysokości cen jednostkowych brutto na wybrane towary przedstawiając stosowne 
kalkulacje i szczegółowe uzasadnienie proponowanej zmiany.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw upoważniających pełnomocników do 
przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki bankowe lub 
podmiotów innych niż Wykonawca. W razie udzielenia takiego pełnomocnictwa (dotyczy to także 
pełnomocnictw tego rodzaju udzielonych przed zawarciem niniejszej umowy) Strony postanowiły, iż nie będzie 
ono wywoływało skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego. W tym względzie zapisy niniejszej umowy 
mają pierwszeństwo przed innymi oświadczeniami lub czynnościami prawnymi dokonanymi przez Wykonawcę, 
które stoją w sprzeczności z postanowieniami umowy.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę, w zakresie 
dochodzenia wszelkich roszczeń finansowych wynikających z niniejszej umowy. W razie udzielenia takiego 
pełnomocnictwa (dotyczy to także pełnomocnictw tego rodzaju udzielonych przed zawarciem niniejszej umowy) 
Strony postanowiły, iż nie będzie ono wywoływało skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego. W tym 
względzie zapisy niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed innymi oświadczeniami lub czynnościami 
prawnymi dokonanymi przez Wykonawcę, które stoją w sprzeczności z postanowieniami umowy.  

16. DOSTAWCA nie ma prawa do cesji wierzytelności, związanych z realizacją niniejszej Umowy, na rzecz osób trzecich 
bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

17. Pod rygorem nieważności Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania z podmiotami trzecimi w szczególności 
umów poręczenia, gwarancji, ubezpieczenia, przekazu (w rozumieniu art. 921(1) – 921 (5) k.c.), factoringu, 
przeniesienia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) k.c. w zakresie dotyczącym wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy (także w zakresie dotyczącym wierzytelności przyszłych) - bez pisemnej zgody Zamawiającego 
oraz Organu Założycielskiego Zamawiającego.  

18.  Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w ust. 14 – 17 upoważnia 
Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 3% wartości umowy brutto określonej w § 
3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie 
potrącenia kary umownej, o którym mowa w zdaniu pierwszym z wierzytelności wynikających z bieżących faktur 
– według uznania Zamawiającego. Potrącenia dokonuje się na podstawie pisemnego o świadczenia złożonego 
Wykonawcy.  

19. Warunki rozliczenia się stron muszą być w pełni zgodne z warunkami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ofercie Dostawcy. 

20. W przypadku zwłoki z zapłatą za daną dostawę Dostawca ma prawo do naliczania odsetek w ustawowej wysokości. 
21. W przypadku zwłoki z zapłatą za daną dostawę Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania dalszego 

odroczenia terminu płatności oraz wysokości naliczanych odsetek w ustawowej wysokości. 
22.  W przypadku powstania opóźnienia w płatnościach, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą zaliczane w 

pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero w dalszej kolejności na poczet należności ubocznych, a 
zwłaszcza odsetek. 

23. Dostawca nie wstrzyma dostaw w sytuacji wystąpienia opóźnienia w płatnościach za dostawy zrealizowane wcześniej 
nie przekraczające 60 dni. 

 
§ 4.  

1. W razie wykrycia wad zamówionego towaru określonego w § 1. pkt 1. lub jego niezgodności asortymentowej i 
ilościowej w stosunku do złożonego zamówienia Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji. Dostawca w przypadku 
złożenia reklamacji zobowiązuje się wymienić własnym staraniem i na własny koszt wadliwy towar na towar wolny od 
wad w terminie 2 dni od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego. 

2. Reklamacje zamówionego towaru składane będą faksem lub elektronicznie. Dostawca jest zobowiązany każdorazowo 
potwierdzić faksem przyjęcie reklamacji. 
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3. Trzykrotne udokumentowane dostarczenie wadliwego towaru lub towaru niezgodnego z zamówieniem pod względem 
ilościowym i asortymentowym  upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. W przypadku nie wywiązywania się Dostawcy terminowo z dostawy (z winy Dostawcy) lub zwlekania z rozpatrzeniem 
reklamacji, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania interwencyjnego zakupu z innego źródła na koszt 
Dostawcy. Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami dokonanego zakupu interwencyjnego (tj. różnicą w cenie 
pomiędzy kwotą zakupu preparatu u innego dostawcy, a kwotą za jaką zakup ten nastąpiłby na podstawie oferty 
Dostawcy oraz kosztami transportu). 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umowy będą kary umowne: 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 3 pkt 1, w przypadku odstąpienia od umowy w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 
b) Kara umowna za nieterminowe wykonanie poszczególnych dostaw, dostaw wadliwego towaru lub dostaw 

niezgodnych pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniem będzie naliczana w wysokości 0,5% 
wartości brutto zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie odpowiedniego asortymentu, nie 
mniej jednak niż 100,00 zł. 

c) 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 3 pkt 1, w przypadku rozwiązania umowy przez 
Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, wyszczególnionych w § 2 pkt 6 i § 4 
pkt 3 niniejszej umowy. 

3. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na 
zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 
5. W przypadku rażących zaniedbań Dostawcy dotyczących czasu, wielkości i jakości dostaw umowa może ulec 

rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Dostawcy. 
 
 

§ 6 

1. Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) 

2. Strony zgodnie ustalają, iż dopuszczają zmiany zawartej umowy w następującym zakresie: 
a) zmiany ilości danego asortymentu produktów składających się na przedmiot zamówienia, 
b) zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, 
c) zmiany numeru katalogowego produktu,  
d) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 
e) przedmiotowym/produkt zamienny, 
f) sposobu konfekcjonowania, 
g) liczby opakowań. 
h) zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia 

kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na analogiczny przedmiot zamówienia, 
i) zmianę ceny produktu leczniczego w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w §3 pkt. 10 i 11 oraz: 

- objęcia preparatu stanowiącego przedmiot umowy decyzją refundacyjną lub objęcia decyzją refundacyjną 
preparatu stanowiącego podstawę limitu, 

- zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny preparatu objętego umową lub zmiany decyzji refundacyjnej 
w zakresie ceny preparatu stanowiącego podstawę limitu. 

j) Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar 
oferowany jest po cenie niższej od cen urzędowych 

k) zmiany okresu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy (z 
zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian cen jednostkowych i wartości umowy brutto w związku z art. 
142 ust. 5 ustawy Pzp). 

3. Zmiana umowy w wyżej wymienionym zakresie może nastąpić wyłącznie, gdy:  
a) wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Dostawcę produkt zmodyfikowany (o parametrach nie gorszych 

od produktu pierwotnie objętego umową) lub udoskonalony, bądź; 
b) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym 

dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu pierwotnie objętego umową, 
bądź;  
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c) nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy 
komórek korzystających z produktów objętych umową, bądź;  

d) nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego w 
stosunku do pierwotnie zakładanej przez Zamawiającego, bądź; 

e) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu 
świadczeń zdrowotnych, bądź; 

f) w wyniku zmiany prawa możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez 
Zamawiającego, bądź; 

g) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, bądź; 
h) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź; 
i) zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. 

4. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, może wystąpić każda ze stron. 

5. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian. W przypadku niewystarczającego 
uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian Umowy. 

 

§ 7 

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, że 
poddają się rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), a w dalszej 
kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem art. 509 K.C. i Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

 

§ 8 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 
- oferta Dostawcy 
- SIWZ z załacznikami 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla  każdej ze 
stron. 

Zamawiający         Dostawca              
 

* treść umowy zostanie dostosowana odpowiednio do zapisów dotyczących poszczególnych pakietów. 


