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Załącznik nr 4 

Umowa nr 

 

zawarta w dniu ……………..2017r. w Grójcu pomiędzy:  

Powiatowym Centrum Medycznym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 

Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000351118, posiadającą numer NIP 797-201-92-61 i numer REGON 142203546, zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

mgr Marzenę Barwicką – Prezesa Zarządu 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  z siedzibą w 

………………………… posiadającym numer NIP ………………………………, nr REGON ………………….., zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………..………….. 

wybranym w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych 

zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, 

z późn. zm.),  

Zamawiający i Wykonawca zwani w dalszej części umowy łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”, 

o następującej treści: 

I. PRZEDMIOT  UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ...............w 

ilości i asortymencie określonym w Załączniku do niniejszej umowy. 

2. Ustalone w Załączniku do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie 

stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości brutto umowy  

o której mowa w § 6 ust. 1, a w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą służyć 

Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

II. DOSTAWA 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego – zgodnie  

z ofertą złożoną w postępowaniu znak: PCMG/ZO-23/2018 
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2. Na każdorazowe pisemne zamówienie Zamawiającego Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy w 

opakowaniach jednostkowych i zbiorczych producenta oznaczonych zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami. 

3. Przedmiot umowy będzie dostarczany do Zamawiającego z zachowaniem warunków przechowywania i 
transportu zgodnych z wymaganiami producenta. 
 

4. Wykonawca zapewni ważność zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do końca okresu 
obowiązywania umowy. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy sukcesywnie w ciągu ......... 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Szczegółowe terminy dostaw przedmiotu umowy oraz jego asortyment będą podawane przez 

Zamawiającego w formie pisemnego zamówienia (faksem lub e’mailem) z …. dniowym wyprzedzeniem.  

3. W imieniu Zamawiającego zamówienia, o których mowa w ust. 2, będzie składał Kierownik Apteki PCMG 

lub osoba zastępująca. 

4. Przedmiot umowy ma być dostarczany do komory przyjęć Apteki Zamawiającego lub innego miejsca 

wyznaczonego przez fachowego (magister farmacji lub technik farmacji) pracownika Apteki PCMG. 

5. Za termin dostawy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego dokumentu dostawy lub datę 

potwierdzenia dostawy na fakturze. 

6. W przypadku niemożliwości zrealizowania w całości zamówienia częściowego Wykonawca zobowiązany 

jest do każdorazowego potwierdzania faxem lub e’mailem realizowanego zamówienia częściowego z 

wyszczególnieniem ilości leków brakujących w danym zamówieniu częściowym. 

§ 4. 

1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez: 
1.1. Wykonawcę osobiście  

1.2. Wykonawcę osobiście, za wyjątkiem części zamówienia w zakresie ……………………….., które zostaną 

wykonane przy udziale podwykonawcy/ów …………………………..w tym, na którego/ych zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostęnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów Wykonawca nie ponosi winy .
1
 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawców lub części wykonywanych przez 
nich zakresów przedmiotu umowy, wprowadzenie nowych podwykonawców, bądź zrezygnowania z 
podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

                                                           
1
 Jeśli dotyczy  
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§ 5. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy: 
1.1. w przypadku niemożliwości dostawy przedmiotu umowy za każdorazową zgodą Zamawiającego 

dopuszcza się dostawę leku zamiennego, równoważnego (np. lek o tożsamej nazwie międzynarodowej 
innego producenta i o innej nazwie handlowej) pod warunkiem, że jego cena nie będzie przewyższać 
ceny leku zaoferowanego w ofercie; 

1.2. poprzez wydłużenie czasu jej obowiązywania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości wykonana z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

1.3. poprzez zmianę terminu ważności przedmiotu umowy określonego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy, za 
każdorazową zgodą Zamawiającego; 

1.4. w przypadku niemożliwości dostawy przedmiotu umowy za każdorazową zgodą Zamawiającego 
dopuszcza się zmianę zawartej umowy w zakresie konfekcjonowania, krotności stężenia, dawki (w 
uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy), pod warunkiem, że suma należności 
wynikającej z tej zmiany nie przekroczy kwoty należności, jaką płaciłby Zamawiający w przypadku 
realizacji zamówienia zgodnie z jego treścią i warunkami zawartymi w umowie; 

1.5. w zakresie zmiany ceny jednostkowej oraz wartości brutto umowy. Zmiana ta może nastąpić jedynie w 
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, lub cen urzędowych przedmiotu umowy. 
Wykonawca ma obowiązek korygowania ceny przedmiotu umowy w każdym przypadku ustalenia 
niższych cen urzędowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 12 maja 
2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, 

1.6. w przypadku stosowania przez Wykonawcę wszelkich rabatów, upustów, obniżek cen jednostkowych 
przedmiotu umowy Zamawiający będzie nimi objęty w okresie obowiązywania umowy. 

III. WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI  

§ 6. 

1. Wartość brutto umowy wynosi:  ………………………….. (słownie:   ) 
2. Wartość brutto umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych  

w Załączniku do niniejszej umowy. 
3. Wartość, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

a) wartość przedmiotu umowy, 
b) wszelkie koszty transportu krajowego i zagranicznego, 
c) ubezpieczenie towaru w kraju i za granicą do czasu przekazania go Zamawiającemu, 
d) opłaty pośrednie, np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, 
e) koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego, 
f) wszelkie koszty odprawy celnej, 
g) cło, podatek VAT. 

 

4. Ceny jednostkowe określone w Załączniku do umowy nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania 

umowy, niezależnie od zmian ilości zamówień w poszczególnych asortymentach, a w szczególności  

w przypadku zmniejszenia ilości zamówienia. 

5. Ceny jednostkowe określone w Załączniku do umowy nie mogą być wyższe, przez cały okres trwania 
umowy niż limit finansowania NFZ zamieszczony w kolumnie 11 obwieszczenia Ministra Zdrowia do ustawy 
refundacyjnej z dnia 12 maja 2011.
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§ 7. 

                                                           
2
 Dotyczy leków znajdujących się w załączniku B i C obwieszczenia Ministra Zdrowia do ustawy 

refundacyjnej z dn. 12 maja 2011 r. 
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1. Płatności, w ramach wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, będą realizowane sukcesywnie za 

wykonaną dostawę przedmiotu umowy w terminie .... dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na fakturze lub dokumencie WZ informacji o nr serii oraz 
daty ważności przedmiotu dostawy. 
 

3. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 

IV. GWARANCJA  

§ 8. 
1. Pod pojęciem gwarancji rozumie się okres ważności przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca  gwarantuje  wysoką  jakość dostarczonego przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy posiadał okres ważności co 

najmniej ........ miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego. Zamawiający przewiduje w 
uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie terminu ważności. 

§ 9. 

1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie 

do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad - w terminie 2 dni od otrzymania 

pisemnej reklamacji Zamawiającego. 

2. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego, do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy 

właściwego podmiotu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd. 

3. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

4. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego,  

a w szczególnosci postępowania niezgodnego z instrukcją producenta. 

V. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§10. 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie, z 

dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w odniesieniu do terminów określonych w części 

dotyczącej warunków dostawy (§3 ust. 2) i reklamacji (§9 ust. 1), Zamawiający ma prawo żądać kary 

umownej w wysokości 0,2% wartości netto niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wartości netto niezrealizowanej części 

umowy. 

§ 11. 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z terminów określonych w 

części dotyczącej dostaw (§ 3 ust. 2), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego 

od innego Wykonawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy. 
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2. Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu 

interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części dostawy. 

§ 12. 

Ustalenia §10 i §11 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy, na zasadach ogólnych 

odszkodowania do pełnej wysokości szkody, w każdym przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania 

zobowiązań umownych przez Wykonawcę. 

§ 13. 

1. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w 
związku z okolicznościami siły wyższej - druga Strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie 
do 7 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym. 

2. Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań 
umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części 
bez odszkodowania. W takim przypadku rozwiązania umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być 
uzgodnione przez obie Strony umowy. 

3. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, 
niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy. 

§ 14. 

Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

§ 15. 
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych 

lub autorskich dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  § 16. 

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 17. 

1. W razie wystąpienia 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 od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i  2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 18. 

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku albo na 

podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 19. 

Zmiany, uzupełnienia umowy, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 20. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, 

a jeden Wykonawca. 

 

Akceptuję pod względem finansowym: ………………………………………………. 
                                                                 (podpis Głównego Księgowego) 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 

 

………………………………….  ....................................... 

 

 
 
 
Sporządziła: Hubert Wasila 
 


