
Numer sprawy  SP ZOZ DA 0500/10/2021

Załącznik nr 4 do SWZ

Umowa Nr ............... /ZP/2021(wzór)
zawarta w Szczebrzeszynie w dniu ...............

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Szczebrzeszynie  22-460 Szczebrzeszyn, ul. dr. Z. Klukowskiego 3
NIP 9222282854 REGON 950367239
zarejestrowanym w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS 0000008301,  w imieniu
którego występuje:
Maria Słota - Dyrektor                   
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................................................
NIP ............................. REGON  .................................

wpisanym do .................................................................
reprezentowanym przez .........................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Umowa  została  zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  pn. „Produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne” nr sprawy SP ZOZ
DA 0500/10/2021, w trybie zamówienia klasycznego tryb podstawowy bez negocjacji,  o którym mowa w
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”)

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  produktów  leczniczych do  Apteki  Szpitalnej w  ilościach
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i cenach zgodnych z ofertą przetargową z dnia
……………, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2.

2. Szczegółowy wykaz asortymentu i cen jednostkowych zawiera Załącznik do niniejszej umowy 
stanowiący integralną jej część.

3. Stopień  realizacji  umowy  uzależniony  jest  od  potrzeb  wynikających  z  działalności  Zamawiającego.
Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  realizacji  umowy  w  mniejszym  zakresie  bez  roszczeń
odszkodowawczych  ze  strony  Wykonawcy,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę,  przy  czym  stopień
realizacji niniejszej umowy będzie nie mniejszy niż 60 % w stosunku do wartości brutto umowy, o której
mowa w § 4 ust. 1.

4. Wykonawca gwarantuje, że produkty objęte niniejszą umową:

1) są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa;

2) są oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie
wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (Dz. U. z 2020
r., poz. 1847 ze zm.), w szczególności każde opakowanie oferowanego produktu będzie zawierać
ulotkę w języku polskim;

3) będą posiadały minimum 6 miesięczny termin ważności licząc od daty dostawy.

5. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone przez niego produkty lecznicze będą zgodne z Rozporządzeniem
Delegowanym komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę
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2001/83/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  przez  określenie  szczegółowych  zasad  dotyczących
zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi – po wejściu
w życie ww. aktu. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 500 zł, za każdy przypadek naruszenia zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedza-
jącym, płatną w terminie 7 dni od dnia wezwania do jej zapłaty, przy czym Zamawiający zastrzega sobie
prawo potrącenia należnej mu kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca gwarantuje, że jest że jest podmiotem uprawnionym do obrotu produktami będącymi 
przedmiotem umowy.

7. Niniejsze postanowienia § 1 ust. 4 i ust.5 zostaną zawarte w umowie dotyczą Wykonawcy, który
zaoferował dostarczenie produktów leczniczych.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw przedmiotu umowy do Apteki Szpitalnej

Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, zlokalizowanej 
przy ul. Klukowskiego 3 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 , własnym transportem i na swój 
koszt.

2. Dostawy  realizowane  będą  na  podstawie  bieżących  zamówień  wystawianych  przez  Zamawiającego i
przesyłanych Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………….,
lub faxem na nr ……………………….., w terminie maks. 2 dni roboczych od złożenia zamówienia,
natomiast leki ratujące życie – dostawa na cito – maks. w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Jeżeli
dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. W przypadku  braku  możliwości  zrealizowania  dostawy,  przy  zaistnienia  pilnej  konieczności  zakupu
danego produktu lub jego zamiennika o tym samym składzie chemicznym, Wykonawca pokryje różnicę
kosztów zakupu u innego dostawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, na każde jego
wezwanie – aktualnych pozwoleń dopuszczających produkty objęte niniejszą umową do obrotu na rynku
polskim oraz aktualnych Charakterystyk Produktu Leczniczego.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego
ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta. 

§ 3
1. Zamawiający jest   zobowiązany   dokonywać kontroli zgodności   dostawy   z   dokumentami

jej towarzyszącymi pod względem asortymentu, ilości i kompletności.
2. W  przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości  w dostawie Zamawiający  niezwłocznie  powiadomi

o powyższym Wykonawcę przesyłając mu stosowne dokumenty.

3. Reklamacje  ilościowe  Zamawiający  zgłaszać  będzie  Wykonawcy  pisemnie  lub  drogą  elektroniczną
niezwłocznie  po  dokonaniu  odbioru  zleconej  dostawy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzupełnić
przedmiot dostawy w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania reklamacji od Zamawiającego.

4. Reklamacje jakościowe Zamawiający ma prawo składać w terminie ważności podanym na opakowaniu
reklamowanych produktów. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia wniesionej przez
Zamawiającego reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej  otrzymania. Brak odpowiedzi w
terminie 7 dni roboczych traktowany będzie jako uznanie przez Wykonawcę reklamacji i zobowiązanie
do dokonania wymiany produktu wadliwego na zgodny z zamówieniem i wolny od wad, w terminie 2
dni roboczych.

5. W przypadku dostarczenia produktu leczniczego z terminem ważności krótszym niż 6 m-cy licząc od 
daty dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia tego produktu.

6.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  wraz  z  każdą  dostawą  towaru  dokumentu
potwierdzającego  realizację  dostaw  WZ  zawierającego  podstawowe  informacje  o  przedmiocie
zamówienia, a w szczególności: nazwę dostarczanego produktu, ilość opakowań, wielkość opakowania
jednostkowego, kod EAN, cenę netto, podatek VAT, datę dostawy na którym to dokumencie upoważ-
niony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi odbiór.
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§ 4
1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  realizację  umowy  w  kwocie,  według  cen  na  dzień  jej  zawarcia

……………….  zł  netto + ……………  zł VAT= …………….  zł brutto  (słownie:
…………………………)

2. Cena  obejmuje  wszelkie  koszty poniesione  przez Wykonawcę  w celu  realizacji niniejszej  umowy
i zawiera w szczególności: wartość przedmiotu umowy, obowiązujące opłaty podatkowe, koszty związane
z dostawą przedmiotu umowy do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

3. Podstawę  zapłaty  stanowić
zrealizowaną dostawę towaru.

będzie  faktura  VAT  wystawiona  przez  Wykonawcę każdorazowo za 

4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

5. Zamawiający  dopuszcza  przesłanie  faktury  faksem  lub  pocztą  elektroniczną  i  niezwłoczne  dosłanie
oryginału pocztą.

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki 

za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych w transakcjach handlowych, obliczonych zgodnie z 
dyspozycją art. 359 §2 KC.

8. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  czynnym podatnikiem podatku od  towarów i  usług (VAT)  i  posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………………………………………………………..
oraz zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia
ostatniej faktury dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informo-
wania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy, tj. rezygnacji
ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ
podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

9. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego,  jest  zgłoszony  do  właściwego  organu
podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dn. 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się również
do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  jego  numeru  rachunku
bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia go z ww.
wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

10.  Wykonawca oświadcza,  że  posiada  status  dużego  przedsiębiorcy/nie  posiada  statusu  dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.).

§ 5

1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji 
określonych w ust. 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w następujących przypadkach:

a) objęcia lub usunięcia leku z wykazu leków objętych refundacją,
b) zamiany decyzji refundacyjnej wydanej przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącej:

- poziomu refundacji leku,
- zmiany zawartości opakowania leku,

c) zmiany leku i/lub ceny leku będącego podstawą limitu,
d) wstrzymania, zakończenia produkcji lub wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem umowy

- zastąpienie go zamiennikiem z zachowaniem ceny określonej w umowie,
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e) zmiany cen, wielkości opakowania produktów objętych niniejszą umową wprowadzonych przez 
producenta,

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego,

g) zmiany stawki podatku VAT, z tym, że zmianie może ulec cena brutto, natomiast cena netto 
pozostanie bez zmian,

h) nie  wyczerpania  kwoty maksymalnego zobowiązania  Zamawiającego,  o  której  mowa w §4 ust.  1
umowy przed upływem terminu, o którym mowa w §9 – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania
umowy maksymalnie o 3 miesiące, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego
zobowiązania Zamawiającego

i) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,
j) z powodu wystąpienia dekoniunktrury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych

od żadnej ze Stron(gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które
wpłyna na okoliczności realizacji umowy,

k) z powodu wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub
części.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów uzasadniających zmianę ceny wynikającą z
okoliczności  o  których mowa w ust.  2  lit.  a  –  f).  W przypadku zmiany wysokości  wynagrodzenia
Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w ust.  2 lit.  g) powyżej ich dokonanie może nastąpić nie
wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.  Zmiana wysokości
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 lit. g) dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w
formie pisemnej.

4. W  czasie  trwania  sprzedaży  promocyjnej  asortymentu  objętego  ofertą  przetargową  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  sprzedaży  Zamawiającemu  tych  produktów po  cenach  promocyjnych,  jeśli  są
niższe od przetargowych, przez cały czas trwania promocji.

5. Obniżenie cen jednostkowych przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie 
bez konieczności sporządzania aneksu.

6. W  przypadku  wycofania  z  obrotu  oferowanego  produktu  i  udokumentowania  tej  okoliczności
Wykonawcy przysługuje prawo na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia
kary przez Wykonawcę, o której mowa w § 6 umowy.

7. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  ceny  w  przypadku zmiany  cen  producenta  lub  w
przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego
o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.

§ 6
1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania, w przypadkach określonych poniżej, stanowią kary 

umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto nie zrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w 
dostawie ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części zamówienia,

b) w wysokości 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego produktów 
nieodpowiedniej jakości, za każdy dzień zwłoki w wymianie, ponad termin określony umową, jednak 
nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanej części zamówienia,

c) w wysokości 5 % wartości brutto zrealizowanych dostaw w miesięcznym okresie rozliczeniowym (w
miesiącu, w którym doszło do naruszenia), za każdy przypadek naruszenia postanowień §4 ust. 3 i §3
ust. 6, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostaw, które zostały wykonane z powyższymi
naruszeniami,

d) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.



4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody.

5. Kary umowne przewidziane niniejszą umową, płatne będą w terminie 7 dni od daty wezwania do ich
zapłaty.  Strony  dopuszczają  możliwość  rozliczenia  kar  umownych  w  formie  potrącenia  ze
zobowiązaniami Wykonawcy względem Zamawiającego. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art.
15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jegowierzytelności, a także nie może dochodzić
zaspokojenia  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  tej  umowy,  o  ile  zdarzenie,  w  związku  z
którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii. 

6. Łączna wartość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 
30% wartości netto umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy.

§ 7
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  przypadkach  określonych  w  ustawie  Prawo  zamówień
publicznych. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, bez płacenia kar umownych na rzecz Wykonawcy.

3. Przed  odstąpieniem  od  umowy  Zamawiający  pisemnie  wezwie  Wykonawcę  do  należytego
wykonania umowy.

4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez okresu wypowiedzenia w następujących 
przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca utraci uprawnienia do realizacji usług objętych przedmiotem Umowy,
2) w przypadku niedotrzymania warunków umowy m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem

pod  względem  asortymentu  bądź  ilości  realizowanie  dostaw,  a  także  istotne  powtarzające  się
uchybienia w zakresie jakości dostarczanych produktów lub ich terminów ważności,

3) 3 krotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień §4 ust. 3 umowy
4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z Umowy lub 

obowiązujących przepisów.
4. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy

mimo pisemnego wezwania do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego
terminu, Wykonawca nie uczynił tego w wyznaczonym terminie.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy.

7.  Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być w jakikolwiek sposób lub formie przenoszone 
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9
Umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. od dnia …….….… do dnia …………….. albo do dnia
wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego określonego w §4 ust. 1 umowy, w 
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 10



Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem sytuacji określonych w § 5 ust. 2 lit. g) oraz ust. 5.

§ 11
W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia  11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) i Kodeksu cywilnego.

§ 12
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

10


