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Umowa nr  ...........................................
na dostawę .....................................................................

dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  im. dr J. Bednarza w Świeciu

zawarta w Świeciu w dniu ......................................... r. pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, z siedzibą w 86 -100 Świecie ul. Sądowa 18, 
wpisanym  do  rejestru  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  pod  numerem  KRS  0000034171,  zwanym  dalej 
ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez: ....................................................................................................................
a
......................................................... zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez .........................................

§ 1
Umowa  jest  następstwem  wyboru  WYKONAWCY  w  postępowaniu  o  udzielenia  zamówienia  publicznego 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków różnych (10 pozycji), oznaczenie sprawy ZP-
PN-1/APTEKA/2015, rozstrzygniętego dnia ............................ r.

§ 2
1.  Osobą uprawnioną  do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, odpowiedzialną  za realizację  postanowień umowy 

jest .....................
2.  Osobą  uprawnioną  do  reprezentowania  WYKONAWCY,  odpowiedzialną  za  realizację  postanowień  umowy 

jest .....................

§ 3
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ...................................................................... (zwana dalej przedmiotem umowy lub 

przedmiotem zamówienia lub towarem) na potrzeby Szpitala.
2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ..................... zł (słownie złotych: ........................).
3. Zakres świadczenia WYKONAWCY jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

§ 4
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU ............................ w asortymencie i ilościach 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (formularz cenowy).
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość ilościowego ograniczenia lub zwiększenia zakupu wyszczególnionych w załączniku 

pozycji  stosownie  do  aktualnych  potrzeb  ZAMAWIAJĄCEGO.  O  zmianie  jednostronnie  decyduje 
ZAMAWIAJĄCY.

4. Szczegółowy asortyment dostawy strony będą ustalać telefonicznie z 2-dniowym wyprzedzeniem przed terminem 
dostawy.

5. Osobami po stronie ZAMAWIAJĄCEGO upoważnionymi do składania zamówień są: ................................................

§ 5
1.  WYKONAWCA zobowiązuje  się  dostarczać  ................................. na  własny koszt  i  ryzyko do apteki  szpitalnej 

ZAMAWIAJĄCEGO, w godzinach od 08:00 do 14:00.
2. WYKONAWCA uwzględni reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt 

w ciągu 2 dni od daty telefonicznego zgłoszenia reklamacji.
3. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zwrotu leków w ciągu .............. dni od daty zakupu (rezygnacja z zakupu).
4. Dostawy o których mowa w § 4, będą wykonywane przez WYKONAWCĘ przez okres od dnia ....... do dnia ......... r.

§ 6
1. WYKONAWCA oświadcza, że  ............................... oferowane ZAMAWIAJĄCEMU są wolne od wad i spełniają 

wszystkie normy stawiane takim produktom przez prawo polskie .
2. WYKONAWCA oświadcza, że wszystkie ................................. dopuszczone do obrotu na terytorium RP, stanowiące 

przedmiot umowy posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu, znajdujące się w siedzibie WYKONAWCY, do 
wglądu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
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§ 7
1.  WYKONAWCA zobowiązuje  się  dostarczyć  ZAMAWIAJĄCEMU  ......................... dopuszczone  do  obrotu  na 

terytorium RP w cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy (formularz cenowy).
2. Ceny netto...................... nie wzrosną przez okres trwania umowy, z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt.3.
3. W trakcie trwania umowy określonego w punkcie  2  ceny mogą wzrosnąć, w przypadku zmian :

 cen urzędowych dla leków z tym, że WYKONAWCA zachowa zaproponowany w ofercie procent upustu w 
stosunku do obowiązujących na dzień złożenia oferty cen urzędowych dla leków;

 obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych;
 kursu walut, jeżeli EURO z dnia zawarcia umowy wzrośnie o więcej niż 8%.

4. Wzrost cen o którym mowa w pkt. 3 nie może przekroczyć wskaźnika inflacji.
5. Wszelkie ewentualne zmiany cen na wyższe wymagają udokumentowania przez WYKONAWCĘ oraz akceptacji 

ZAMAWIAJĄCEGO i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się uwzględnić korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO zmiany cen urzędowych leków 

zawartych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  ustalenia  cen  urzędowych  hurtowych  na  produkty 
lecznicze i wyroby  medyczne.

7. W przypadku pojawienia się nowego preparatu /lek/- odpowiednika zawartego w umowie /generyk/ tańszego od leku  
zawartego w ofercie WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia tego leku z uwzględnieniem obniżki ceny 
leku.

8.  W przypadku braku na  rynku leku  tańszego zawartego  w umowie  przetargowej  WYKONAWCA dostarczy lek 
równoważny, który jest dostępny na rynku (nawet droższy) w cenie przetargowej.

9. W przypadku zaniechania produkcji leku zawartego w umowie przetargowej WYKONAWCA zobowiązuje się do 
dostarczenia  leku  równoważnego  (np.  innego  producenta  lub  zbliżony  w działaniu  –  po  uzyskaniu  akceptacji  
ZAMAWIAJĄCEGO) w cenie ofertowej.

10. W przypadku braku leku danej objętości (gramatury) zawartego w ofercie WYKONAWCA zobowiązuje się do 
dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU leku innej objętości (wadze) w cenie ofertowej, po przeliczeniu gramatury, wagi.

11.  W przypadku  braku  na  rynku  leku  konfekcjonowanego  (np.  100  tabletek  zawartych  w ofercie  a  dostępne  są 
odpowiedniki  pakowane  w  mniejszych  opakowaniach)  WYKONAWCA  zobowiązuje  się  dostarczyć 
ZAMAWIAJĄCEMU wielokrotność tego leku po przeliczeniu w cenie ofertowej.

12. W przypadku niezgodności numeru serii i daty ważności leku w dostawie i na fakturze, po pisemnym zgłoszeniu 
przez ZAMAWIAJĄCEGO (fax) WYKONAWCA niezwłocznie potwierdzi pisemnie uznanie tej niezgodności.

§ 8   
1.  Zapłata  należności  za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i  przyjęciu towaru oraz 

wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie .............. dni na konto WYKONAWCY.
2. Cena za przedmiot umowy określona w ofercie obejmuje cenę towaru i wszelkie składniki związane z realizacją  

umowy oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem jej postanowień, w tym 
transport.

3.  W przypadku stwierdzenia  wad towaru  ZAMAWIAJĄCY wstrzyma się  z  zapłatą  do czasu  aż WYKONAWCA 
dostarczy  rzecz wolną od wad oraz pokryje ewentualne koszty  związane z wymianą rzeczy.

§ 9
1.  Strony  ustalają,  że  w  razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  ZAMAWIAJĄCEMU  będą 

przysługiwać kary umowne :
a)  w  wysokości  10% łącznej  wartości  brutto  przedmiotu  umowy,  gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi  od  umowy z  
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA ;
b)  w wysokości  0,3% łącznej  wartości  brutto  przedmiotu  umowy za  każdy dzień  opóźnienia  w wykonywaniu 
przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie dostawy do dnia faktycznego odbioru.

2. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury ZAMAWIAJĄCY zapłaci odsetki ustawowe.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  poniesionej 

szkody, niezależnie od roszczeń wymienionych w punkcie 1.  
4. WYKONAWCA zobowiązuje się do nie przekazywania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na 

rzecz innych podmiotów bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO (dłużnika).

§ 10 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
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od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru. 

§ 11
1. Zmiana treści Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą obydwu stron w formie aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy w stosunku do  treści  oferty,  na  podstawie,  której  dokonano 

wyboru WYKONAWCY chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ww przepisu jest nieważna.

§ 12
1. W  razie  powstania  sporu  związanego  z  wykonaniem  niniejszej  umowy,  WYKONAWCA  zobowiązany  jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,  

jeżeli przepisy „Prawa zamówień publicznych” nie stanowią inaczej.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawego swojej firmy, a także o 

wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
4. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonywania  przedmiotu  umowy  strony  rozstrzygać  będą  polubownie.  W 

przypadku nie  dojścia  do  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  sąd  powszechny właściwy dla  siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 13
1. Formularz ofertowy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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