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Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

 

Umowa nr FZP.262……….2017 

 

 

Zawarta w dniu ………….. roku w Płońsku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Płońsku 

z siedzibą w Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk 

NIP 567-15-32-011 

reprezentowanym przez: 

Przy kontrasygnacie  

Zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a: 

………………………. 

z siedzibą: …………………………. 

NIP …………………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………. 

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym z zastosowaniem art. 4 pkt 8) oraz art. 6a ustawy                  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego                           

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku,                                                              

ul. Henryka Sienkiewicza 7 zgodnie z ofertą Wykonawcy. Szczegółowy wykaz asortymentu stanowi 

Załącznikiem Nr 1 - Formularz cenowy. Znak postępowania FZP ................... 

2. Ilość poszczególnego asortymentu podana jest szacunkowo i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w 

ramach wartości umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak niewykorzystanie wartości 

umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego w przypadku nie wyczerpania przez okres związania umową asortymentu oraz 

ilości wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy. 

3. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy  
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§ 2 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z dostawami sukcesywnymi 

przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą, PRZEDMIOTEM UMOWY 

zawartym w §1 umowy oraz Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy; 

2. dostawy przedmiotu umowy do Apteki Zakładowej w siedzibie Zamawiającego wg asortymentu i ilości 

zgodnej z zamówieniem w terminie ……. dni ( zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia złożenia zamówienia 

faxem, na cito w ciągu 24 godzin (również w soboty i niedziele) od dnia złożenia zamówienia faxem. 

Zamówienie, o którym mowa wyżej musi być podpisane przez Dyrektora Zamawiającego lub osobę pisemnie 

upoważnioną. Jeżeli ostatni dzień na dostawę przedmiotu umowy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy 

dzień realizacji przedmiotu umowy przypada na następny dzień roboczy (nie dotyczy dostaw na cito). Z 

realizacji dostaw w w/w terminie nie zwalnia Wykonawcy również inwentaryzacja prowadzona w jego  

siedzibie lub magazynie. 

3. dostaw przedmiotu umowy do godziny 12:00 

4. rozładowania dostarczanego przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez pracownika Apteki Zakładowej 

w siedzibie Zamawiającego; 

5. umieszczenia na opakowaniu zawierającym dostarczany przedmiot umowy nazwy i adresu zarówno 

Wykonawcy jak i Zamawiającego oraz zapisu „dostarczyć do Apteki Zakładowej” – niniejszy wymóg dotyczy 

zarówno dostaw przedmiotu umowy realizowanych własnym transportem jak również za pośrednictwem 

firmy spedycyjnej/kurierskiej; 

6. dostaw przedmiotu umowy wymienionego w załączniku nr 1, posiadającego oznaczenie CE, zgodnego                     

z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz                              

z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadającego wymagane deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach 

opieki zdrowotnej, oraz zgodnego z: 

 ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2142) 

 ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 2011) 

 ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych (Dz. U. 2011 r., Nr 82 poz. 451 z późn. zm.) 

wraz z przepisami przejściowymi. 

7. dostarczenia powyższych dokumentów wraz z pierwszą dostawą. 

8. dostawy przedmiotu umowy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej,                    

z zachowaniem wymogów transportu określonych przez producenta transportowanego przedmiotu umowy 

wymienionego w załączniku nr 1, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku dostaw przedmiotu umowy              

za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej odpowiedzialność za nieterminową realizacje przedmiotu 

umowy ponosi Wykonawca. 

9. zachowania wskazanego na opakowaniu terminu ważności dla dostarczanego przedmiotu umowy – termin 

ważności w momencie dostawy nie może być krótszy niż 6 miesięcy; 
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10. stosowania na fakturze VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy identycznej nazwy przedmiotu 

umowy, jak podana w Formularzu cenowym w kolumnie „Nazwa międzynarodowa leku” 

2. Ze strony Wykonawcy wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest: 

………………………… 

tel./fax.:  ……………/……………. 

 

 

§ 3 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z §4. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest: 

……………………………. 

tel. …………….. fax. ………….. 

3. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest: 

…………………………… 

 tel. ……………………… 

 

§ 4 

 

ROZLICZENIE STRON 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczony do Apteki 

Zakładowej w siedzibie Zamawiającego przedmiot umowy wg cen wynikających ze złożonej oferty oraz 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres finansowy przedstawia załącznik nr 1 (Formularz 

cenowy), który stanowi integralną część umowy. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: 

………….. zł, z zastrzeżeniem, że wartość umowy stanowi suma wartości brutto poszczególnych zadań. 

2. Zapłata za dostawy sukcesywne będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT w terminie ……. dni (oferowany przez Wykonawcę termin płatności w pkt. 2 

formularza ofertowego, podlegający punktacji w kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty) od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po dostarczeniu przedmiotu umowy 

do Apteki Zakładowej w siedzibie Zamawiającego. 

3. Za ewentualne nieterminowe uregulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę w 

wysokości ustawowej. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

 

§ 5 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
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Umowa zostaje zawarta na dostawy sukcesywne w zależności od potrzeb Zamawiającego na okres 12 miesięcy, 

począwszy od dnia …………. do dnia ………….. lub zostaje rozwiązana wcześniej w przypadku wyczerpania kwoty 

określonej w § 4 pkt. 1. 

 

§ 6 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

1. Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 

3. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu, przewyższa powyższą ustanowioną karę umowną – 

Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku dostaw niezgodnych z zawartą umową i złożonym zamówieniem, Wykonawca będzie 

zobowiązany do niezwłocznej dostawy (w ciągu 1 dnia kalendarzowego) w ilościach i asortymencie zgodnych 

ze złożonym zamówieniem (z zastrzeżeniem pkt. 5). Jeżeli dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od 

pracy, to dzień dostawy towaru zostaje przesunięty na następny dzień roboczy. W razie nie wykonania tego 

obowiązku Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej dostawy oraz dokonać zakupu we własnym zakresie, a różnicą w cenie między ceną zakupu, 

a ceną wynikającą z umowy, obciążyć Wykonawcę. 

5. W przypadku dostaw na cito niezgodnych z zawartą umową i złożonym zamówieniem, Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy 

oraz dokonać zakupu we własnym zakresie, a różnicą w cenie między ceną zakupu, a ceną wynikającą                       

z umowy, obciążyć Wykonawcę.. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio z faktur VAT dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy. 

7. W przypadku powtarzania się nieterminowego bądź nienależytego wykonania dostaw, (stwierdzone 3 

przypadki lub więcej w okresie 3 miesięcy), zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

 

§ 7 

 

DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ 

WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 

a) Ceny jednostkowe brutto ulegają automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT 

wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

b) Dopuszcza się przedłużenie umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych 
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określonych w umowie (zmiana terminu obowiązywania umowy). 

c) Dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania 

umowy poprzednio obowiązującej zamawiającego dotyczącej przedmiotu zamówienia 

wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

d) Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie.   

e) Zmiany ceny jednostkowej netto i brutto przedmiotu umowy wyszczególnionego w Załączniku Nr 1                         

do niniejszej umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta,                               

z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową;  

f) Zamiana oferowanego przedmiotu zamówienia wymienionego w Załączniku  

Nr 1 do niniejszej umowy na inny o właściwościach nie gorszych niż oferowane oraz w cenie nie 

wyższej niż oferowana. 

g) W przypadku niemożności dostarczenia zamówionego leku w terminie dopuszcza się za zgodą 

Zamawiającego dostawę leku o tej samej nazwie międzynarodowej innego producenta. Cena 

zamiennego leku nie może być wyższa od ceny leku objętego umową. 

h) Zmiany ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku dotyczącej go zmiany ceny urzędowej 

określonej stosownym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 

2001 r. o cenach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 385 t. j.) w stopniu wynikającym z tej zmiany. Wartość 

umowy nie ulega zmianie. 

3. Zmiana cen, o których mowa w ust. 2 lit a) i h) nie wymaga zawarcia aneksu. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 8 

 

PODWYKONAWCY  

 

1. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.  

2. Zatrudnienie podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zobowiązania wynikające                

z niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące zadania w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy:  

……………………  

4. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, 

jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników                                       

lub przedstawicieli.  

  

§ 9 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się 

rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez jedną ze Stron z propozycją 

ugodową  będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Wierzytelności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 

bez uprzedniej, pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.  
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3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz 

inne przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

  

                               ZAMAWIAJĄCY                               WYKONAWCA 


