
Załącznik nr  2 do SIWZ – projekt umowy 

U M O W A      Nr ..../Z/2016

zawarta w dniu  ........................ r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie publiczne   
nr 18/2016  pomiędzy  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.,  19-300 Ełk, ul. Baranki 24  Sąd Rejonowy w
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Nr KRS 0000026179 NIP 848-
16-30-309 Kapitał zakładowy: 19 075 000 PLN - reprezentowaną przez 2 członków Zarządu spośród
wymienionych poniżej:

1. Andrzej Bujnowski                                                   - Prezes Zarządu
2. Janusz Nowakowski                                                               - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Janusz Roszkowski                                          - Członek Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy zamawiającym
a
............................................................................................................................................................... 
NIP :                                         KRS:                              Kapitał zakładowy:
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

Wyłonienie wykonawcy i zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru  najkorzystniejszej oferty  w
trybie  przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 18/2016.

 
§ 2

Przedmiot zamówienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu maksymalnie w okresie do 15.12.2016  r.

materiały  opatrunkowe,  szewne  i  leki   w asortymencie  i w ilościach określonych w specyfikacji
istotnych  warunków zamówienia /SIWZ/, która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralny załącznik
do umowy.

2. Wartość przedmiotu dostaw wynikających z niniejszej umowy wynosi:
PAKIET od 1 - 12 –  wartość oferty netto: ......................... zł + VAT= ...................... zł wartość brutto
(słownie: .................................................................................................)

3. Ceny  ustalone niniejszą umową  są  cenami obejmującymi koszty transportu do apteki Zamawiającego w
Ełku wraz z rozładunkiem i przeniesieniem do wskazanych pomieszczeń magazynowych
Zamawiającego.

4. Dostarczone  materiały  opatrunkowe,   szewne  i  leki   muszą  posiadać  termin  ważności  (jeżeli  jest
wymagany) nie krótszy niż 3 miesiące od daty realizacji dostawy za wyjątkiem pakietów od  1 -5 oraz
pak. 7, gdzie wymagany jest min. 12 miesięcy okres przydatności produktu.

5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
6. Produkty lecznicze powinny być dostarczone w opakowaniu gwarantującym ich właściwą jakość.
7. Opakowania transportowe leków wymagających przechowywania w chłodnym miejscu (2-8°C) 

powinny być oznaczone, a wewnątrz opakowania wymagane jest umieszczenie jednorazowego 
wskaźnika temperatury, umożliwiającego potwierdzenie właściwych warunków transportu

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części umowy.
9. Wykonawca nie  może żądać  od Zamawiającego zakupienia  materiałów opatrunkowych  ,  szewnych  i

leków   w pełnej wysokości określonej rodzajowo i wartościowo według §2 niniejszej umowy, ani też
domagać się realizacji dostaw zamiennych lub odszkodowania z tytułu niepełnej realizacji zamówienia.

§ 3
Warunki dostawy

1. Wykonawca   zobowiązuje   się  dostarczać  własnym  staraniem   zamówione  materiały  opatrunkowe,
szewne  i leki w ilościach i rodzajach asortymentowych  określonych niniejszą umową, partiami– według
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wyboru Zamawiającego,  każdorazowo po uprzednim sprecyzowaniu przez zamawiającego przedmiotu
dostawy  cząstkowej  /telefonicznie i faxem bądź na piśmie lub e-mailem/.

2. Zamawiający może domagać się realizacji: do 6 dostaw cząstkowych w miesiącu – pak. 1 – 8; do 12
dostaw cząstkowych w miesiącu – pak. 9 – 12.

3. Dostawa  zamówionej partii towaru winna się odbyć w czasie:  max. do 3 dni roboczych pak. 1 – 8,
max. do 2 dni roboczych pak. 9 – 12 od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

4. Strony  ustalają,  że  zamawiający  może  zastrzegać  sobie  prawo  korygowania  wielkości  zamówień
cząstkowych w trakcie realizacji umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówień w trybie  pilnym do 12 dostaw w roku.  W sytuacjach
pilnych termin i miejsce dostawy będzie każdorazowo ustalony między Zamawiającym i Wykonawcą.
Dostawa winna odbyć się w jak najkrótszym czasie, uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej,
jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia

6. Towar winien być dostarczany do godz. 14:00. Miejscem dostawy Zamówienia jest Apteka Szpitalna w
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.,  ul.  Baranki  24,  19-300 Ełk.  W sytuacjach pilnych termin i  miejsce
dostawy będzie każdorazowo ustalany między Zamawiającym a Wykonawcą.

7. Wraz z dostawą należy dostarczyć fakturę w wersji papierowej oraz specyfikację uzupełniającą, która
będzie  przesłana  droga  elektroniczną  (na  dyskietce  lub  e-mail  na  adres:  apteka-pm@szpital.elk.pl)  i
przygotowana w formacie stanowiącym załącznik do umowy  (preferowany format DATA FARM lub
inny uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego).

8. W przypadku braku oferowanego asortymentu Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia go 
zamiennikiem o nie gorszych parametrach, w cenie nie wyższej niż cena przetargowa (po 
uprzedniej konsultacji z Kierownikiem Apteki). Jeżeli opakowanie leku synonimowego zawiera inną 
ilość jednostek (np.tabletek, ampułek , itp.) , należy przeliczyć jego cenę tak, aby cena 1 jednostki 
(np.tabletki, ampułki , itp. ) w opakowaniu była nie wyższa niż cena 1 jednostki wg umowy przetargowej.

9. Za preparat synonimowy uważa się lek zawierający tą samą substancję czynną, w tej samej dawce, 
mający te same wskazania do stosowania oraz tą samą postać farmaceutyczną. 

10.Jeżeli dostarczenie preparatu synonimowego nie jest możliwe lub niemożliwe jest dostarczenie 
brakującego leku w ciągu 48 godzin, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia pisemnej noty (która 
będzie podstawą do zakupu leku u innego Dostawcy) oraz do pokrycia różnicy w kosztach zakupu.

11. Wymagany kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym – nici chirurgicznych. 

§ 4
Warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić wykonawcy za dostarczone materiały opatrunkowe , szewne i leki
według cen podanych w ofercie przetargowej.

2. Należność  za dostarczone towary regulowana będzie po dostarczeniu faktury przelewem na rachunek
wykonawcy w terminie ….... dni od daty wykonania dostawy cząstkowej.

3. Wykonawca  zapewni  niezmienność  cen netto sprzedawanych  materiałów opatrunkowych, szewnych i
leków przez okres  obwiązywania umowy.

§ 5
 Kary umowne

1. Po  terminie  wymienionym  w  § 3  pkt  3 Zamawiający,  po  wcześniejszym  poinformowaniu
Wykonawcy, ma prawo do dokonywania zakupu u innego dostawcy lub producenta a różnicą
kosztów zakupu oraz dostawy obciążyć Wykonawcę.

2. Nieterminowe dostarczenie towaru przez Wykonawcę może spowodować natychmiastowe zerwanie
umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 1% wartości brutto zamówienia
cząstkowego;
2) Karę umowną w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia;

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

2 

mailto:apteka-pm@promedica.elknet.pl


§ 6
Reklamcje

1. Reklamacje  z tytułu niewłaściwej  ilości  i  jakości  dostarczonego towaru Zamawiający  winien składać
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wad towaru. Zamawiający zbada towar najpóźniej w
chwili wykorzystania w procedurze medycznej.

2. Reklamacja winna być załatwiona przez Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej zgłoszenia.
3. Brak odpowiedzi pisemnej wciągu 7 dni jest uważany za uznanie reklamacji. 
4. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad w 

terminie 3 dni po przekroczeniu, którego Zamawiający ma prawo zastosować § 5 pkt.1.
5. Wszczęte  postępowanie  reklamacyjne  będzie  podstawą  do  odroczenia  przez  Zamawiającego  terminu

opłacenia danej faktury w całości lub w części.

§ 7
Odstąpienie od umowy 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy po uprzednim pisemnym jej wypowiedzeniu w
terminie 30 dni okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca nie wywiązuje się z warunków 
umownych, a w szczególności gdy:
a) dostarczony towar jest złej jakości, a Wykonawca nie uznaje reklamacji,
b) dostarczony towar jest niezgodny z określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
c) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego przedsiębiorstwa.

§ 8
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego;   
b)  w  przypadku  szczególnych  okoliczności,  m.in.  wstrzymanie  lub  zakończenie  produkcji,  zmiana
producenta lub zmiana wielkości opakowań, strony dopuszczają możliwość dostarczania  zamienników o
nie gorszych parametrach  przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego
wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności; W przypadku braku możliwości dostarczenia w/w zamiennika preparatu Zamawiający
wyrazi zgodę  na    w  yłączenie  tego produktu z umowy  na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
c) zmiany stawki podatku VAT przy zachowaniu niezmiennej ceny netto,
d) zmiany ceny w wyniku decyzji refundacyjnej (tylko obniżenie ceny). Zmiana cen w przypadku 
obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie 
niższej.
e) obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego produktu leczniczego w przypadku  nabywania od podmiotu
innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie 
wymaga aneksu do Umowy, 
f) obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany produkt 
leczniczy, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia 
obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga aneksu do Umowy, 
2. W przypadku zmiany umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 ppkt a)-d) strony zawierają aneks w 

formie pisemnej. 
3. Zmiany cen o których mowa w ustępie 1 ppkt e) i f) nie wymagają aneksu do umowy. 
4. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 –dniowym wyprzedzeniem do

Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.
5. Postanowienia  umowy nie  mogą ulec  zmianie, chyba  że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 
6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o okresowych

obniżkach cen leków objętych umową, nie podlegających ustawie o refundacji leków oraz umożliwić 
Zamawiającemu zakup leku po niższej cenie (np.promocje cenowe, obniżenie ceny przez producenta, 
itp.). 
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§ 9
Zabezpieczenie umowy

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto
podanej w ofercie, co stanowi ............... zł (słownie: ............................złotych 00/100)

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349
2254 i 2263 ) . 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 10
Postanowienia ogólne

1. Umowę  niniejszą strony zawierają  na czas określony od dnia  ...................... r.  do dnia
15.12.2016 r.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 
1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349,. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo
z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

 
WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY
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