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         Załącznik nr 5 do SWZ 
 

UMOWA nr DZP/03/…/2022/D 
na  sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 
Część nr …….. – ………………………………… 
 
zawarta w dniu …………………………….. roku  w Iłży pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, z siedzibą przy ul. 
Bodzentyńskiej 17, 27 – 100 Iłża, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068961, zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM" 
reprezentowanym przez: 
Panią Joannę Pionka – Dyrektor Naczelną 
 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
 
a 
firmą …………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*, 
zwani dalej łącznie „ STRONAMI” 
 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr …………………………………………….), w 
trybie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup wraz z dostawą  leków dla  potrzeb Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, z podziałem na czę-
ści, wyszczególnione asortymentowo i cenowo w  załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej jako „Do-
stawy”,  „Zamówienie” lub „Towar”). 

 
§ 2 

1. Dostawy będące przedmiotem zamówienia, realizowane będą sukcesywnie w oparciu 
o każdorazowo złożone  zamówienie  przesłane na adres e-mail:  
........................................................................,   (zamówienia cząstkowe) określające rodzaj i ilości  
Dostaw. 

2. W przypadku braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 6 
lub 9 poniżej, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego (faxem, e-mail),  o przy-
czynach zaistniałej sytuacji (w tym samym dniu) i podać przewidywany termin dostawy, bezpośred-
nio po złożeniu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościo-
wym, nie więcej jednak niż o 50%. wartości o której  mowa w § 4 ust. 3 Umowy, co nie jest odstą-
pieniem od umowy, nawet w części. 

4. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia, jeżeli potrzeby 
Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach   określonej 
części jak i w poszczególnych częściach, jednak  ogólna wartość umowy,  o której  mowa w § 4 ust. 
3 Umowy, nie może być wyższa. 
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6. Dostawy towaru realizowane będą w ciągu max do 48 godzin, licząc od chwili złożenia zamówienia, 
lokalizacja: Apteka Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej Szpital w Iłży 
ul. Siedzikówny „Inki” 4 w godzinach od 8.30 do 12.00, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Towar ma być 
dostarczony w miejsce wskazane przez kierownika apteki na teren magazynu apteki. 

7. Każda dostarczona do Zamawiającego partia Towaru powinna być oznaczona w sposób określający 
rodzaj asortymentu. 

8. Jeżeli Dostawa wypada  w dniu wolnym od  pracy lub w sobotę lub poza wskazanymi godzinami, 
Dostawa nastąpi w pierwszym dniu  roboczym po wyznaczonym terminie. 

9. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o realizację określonego 
Zamówienia – dotyczy pakietów objętych lekami w trybie pilnym „na cito” w ciągu max. do 12 
godzin. 

10. W przypadku gdy dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie określonym w ust. 6  lub 9 powyżej, 
Zamawiający może powierzyć realizację Dostawy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, po wcześniejszym telefonicznym i  mailowym wezwaniu do należytej realizacji umowy. 
Wykonawca nie może kwestionować kosztów realizacji Dostawy przez podmiot trzeci. Po zleceniu 
wykonania dostawy przez podmiot trzeci Zamawiający wezwie Wykonawcę do  pokrycia  różnicy 
pomiędzy ceną zakupu u podmiotu trzeciego a ceną wynikającą z Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmienne potrzeby Zamawiającego. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży na zasadach określonych w ofercie i umowie. 
13. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym  związanych, 

może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli: 
a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż  12 

m-cy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w 
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić Kierownik Apteki Szpitalnej; 

b) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i   oznaczony   
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone; 

c) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji, 
załączonej wraz z każdą pierwszą dostawą danego asortymentu, obejmującej świadectwa    
dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa; 
Zamawiający nie wymaga przedkładania wraz z każdą kolejną dostawą tego samego  
asortymentu dokumentów, o ile nie utraciły one ważności lub nie wprowadzono zmian w ich   
treści w stosunku do dokumentów złożonych wraz z pierwszą dostawą. W takiej sytuacji   
Wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia  wraz z dostawą uaktualnionych dokumentów; 

d) otrzymany element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inną nazwę handlową/numer 
kodu EAN lub  datę  ważności niż ta, która figuruje na liście przewozowym, dokumencie WZ,  na 
fakturze VAT  lub na  załączonym dokumencie stanowiącym załącznik do przedłożonej faktury 
VAT. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów z powodów 
wymienionych w § 2 ust. 13 Umowy oraz wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi 
decyzjami administracyjnymi oraz wymiany Towaru na wolny od wad niezwłocznie, jednak w 
terminie nie dłuższym niż 48 godzin. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu części bądź całości  zamówionego towaru, w okresie 
max do 5 dni  od daty jego otrzymania z uzasadnionej przyczyny w szczególności  np.: gdy towar 
okaże się wadliwy,  omyłkowo przysłany inny towar niż zamówiony, przysłano  inne ilości towaru 
różniące się od tych zamawianych, pacjent dla którego zamawiano towar zmarł. 

16. W czasie trwania umowy Wykonawca nie może zablokować dostaw oferowanego asortymentu   
ani od niej odstąpić, bez względu na przyczynę. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków dopusz-
czenia do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu, zgodnie z obowiązującymi  przepisami i 
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przestrzegania terminów ważności na dostarczany Towar. Dokumenty potwierdzające spełnienie 
tego warunku Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde żądanie. 

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Zamawiający wzywa niezwłocznie Wykonawcę    do 
uzupełnienia Dostawy w  terminie wskazanym w § 2 ust. 6 Umowy a w przypadku leków 
dostarczanych w trybie pilnym „na cito”  w  terminie wskazanym w § 2 ust. 9 Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający wzywa niezwłocznie Wykonawcę do 
rozpatrzenia reklamacji w  ciągu 5 dni roboczych. W przypadku uwzględnienia reklamacji 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Towar wolny od wad, w terminie, jaki ma na rozpatrzenie 
reklamacji. 

4. W przypadku niedostarczenia Towaru wolnego od wad lub brakującego w terminie określonym w 
ust. 2 lub w ust. 3 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia realizacji Dostawy 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym telefonicznym i mailowym 
wezwaniu  do należytej realizacji umowy. Wykonawca nie może kwestionować kosztów realizacji 
Dostaw przez podmiot trzeci. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego  prawa 
odstąpienia od umowy w odpowiedniej części ( w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
stanowiących podstawę do odstąpienia do umowy) z zachowaniem roszczenia o naprawie szkody 
wynikłej z niewykonania zobowiązania i naliczenia kar umownych. 

5. Wykonawca każdorazowo do realizowanych Dostaw dołączy list przewozowy, dokument WZ 
zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu (tj. nazwę towaru, nazwę 
handlową/numer kodu EAN, ilość i itp.) i fakturę VAT zawierającą numer umowy, nazwę  towaru,  
ilość, cenę, nazwę handlową/nr kodu EAN, oraz termin płatności (brak  zgodności  terminu płatności 
między umową a fakturą VAT spowoduje wystawienie noty korygującej przez Zamawiającego).  
Informacje zawierające numer umowy, nazwy handlowe oraz daty ważności zaoferowanego 
asortymentu, mogą zostać podane przez Wykonawcę w osobnym dokumencie stanowiącym  
załącznik do przedłożonej faktury. W odniesieniu  do Wykonawców nie mających możliwości 
dostarczenia faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość 
dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/kuriera/platformy elektronicznego fakturowania w 
terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy. 

 
§ 4 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający zapłaci Wy-
konawcy maksymalne wynagrodzenie netto w łącznej kwocie ...................PLN (słownie: ………….), 
zgodne z cenami określonymi dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w Załącz-
niku nr 1 do Umowy ,,Formularzu cenowym”. 

2. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy zostanie powiększone o należny podatek VAT, w wy-
sokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

3. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia brutto wynosi ……………………… PLN (słownie: …). 
4. Ceny ustalone w Załączniku nr 1 do Umowy pozostają niezmiennym przez cały okres realizacji 

Umowy, z wyjątkiem szczegółowo określonych w Umowie odstępstw od tej reguły. 
5. Cena brutto określona w Umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany 

jest zapłacić za przedmiot Umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przed-
miotu Umowy, wynikające wprost z Umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamó-
wienia, jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy. 

6. Rozliczenie za dostarczony asortyment odbywać się będzie fakturami częściowymi, z których każda 
płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej 
odbioru przez Zamawiającego. 

7. Zapłata wynagrodzenia  będzie następować po realizacji zamówienia, na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, której wartość zostanie obliczona jako iloczyn ilości dostarczonych 
towarów i cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy  stanowiącym integralną 
część Umowy. 
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8. Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, 
o którym mowa w  § 2 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w ter-
minie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura doręczona zostanie 
Zamawiającemu nie wcześniej niż w tym samym dniu, co  dostarczony przedmiot Umowy. Za datę 
dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił 
fakturę. 

10. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy 
pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie  nie-
zwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta fak-
tura dotyczy będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Ko-
rekta i dostarczenie faktur korygujących powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. 

11. W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666), które nakładają 
na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednic-
twem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. 
W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww formie, jest zobowiązany powiado-
mić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po 
stronie Zamawiającego, wskazaną w § 7 Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożli-
wiających przesyłanie faktur w w/w formie. 

12. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania 
dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów. 

13. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., 463) Za-
mawiający będzie nabywać leki po cenie nie wyższej niż urzędowe oraz uwzględniającej instru-
menty dzielenia ryzyka, o ile takowe zostały ustanowione w decyzji o objęciu leku refundacją (w 
razie objęcia tymi regulacjami leków stanowiących przedmiot niniejszej umowy). 

 
 

§5 
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia 
 w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy  
Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
- na zasadach i w sposób określony w §5 ust. 2 – 8 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o której mowa w §5 ust. 1 pkt 1 Umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do 
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
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3. W przypadku zmiany, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §5 ust. 1 
pkt 2, 3 lub 4 Umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych. 
5. W przypadku zmiany, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 
wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 
Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
6. W przypadku zmiany, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lub 4 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz Umowy. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy. 
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, każda ze Stron może wystąpić do 
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
8. W przypadku zmian, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub 4 Umowy, jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy. 
 
 

§ 6 
1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej Umowy 

powodujące, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, 
inne niż przewidziane niniejszą Umową lub dopuszczone przepisami prawa. 

2.  Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy: 
1) polegające na zmianie numerów katalogowych, kodów lub symboli asortymentu będącego 

przedmiotem niniejszej Umowy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie i parametrów 
przedmiotu Umowy, 

2) polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem 
parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego 
asortymentu, wprowadzenia do obrotu przez producenta produktu 
zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w 
dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto 
określonej w Umowie, 
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3) nastąpi objęcie danego asortymentu ceną urzędową, wówczas obowiązuje przez ten okres 
cena urzędowa, chyba, że cena ofertowa jest niższa, w takim wypadku obowiązuje cena 
ofertowa. Dotyczy to również sytuacji, w których dany asortyment został objęty w trakcie 
obowiązywania Umowy cenami urzędowymi, zgodnie z obowiązującymi w tej materii 
przepisami, dokonanie podwyższenia cen przez Wykonawcę z powodu wzrostu stawki podatku 
VAT w stosunku do cen ofertowych, nie może przekraczać cen urzędowych. W razie obniżenia 
cen urzędowych na asortyment objęty niniejszą Umową, ceny ulegają obniżeniu do  wysokości 
obowiązujących w danym momencie cen urzędowych, 

4) polegające na wykreśleniu danego asortymentu z Umowy z jednoczesnym obniżeniem 
wartości brutto Umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod 
względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub 
dystrybucji, 

5) nastąpi wstrzymanie, zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu wyrobu stanowiącego 
przedmiot  zamówienia, pojawienie się na rynku ulepszonej formy produktu leczniczego, bądź 
braku wyrobu z innych przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu 24 h, powiadomić na piśmie 
Zamawiającego, podając przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich 
odpowiednikach brakującego wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest 
zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakującego wyrobu po cenie nie 
wyższej od ceny podanej w ofercie.  Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie 
same parametry oraz co najmniej taką   samą jakość co wyrób zastępowany, 

6) nastąpią zmiany wielkości opakowania, dawki lub postaci w sytuacji wprowadzenia przez 
producenta/producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy 
opakowania, dawki lub postaci z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny 
objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki 
Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie 
wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni (W przypadku zmiany wielkości opakowania, dawki lub 
postaci, w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji gdy zmiana taka będzie spowodowana 
zmianami u producenta danego produktu lub inna pilną i zasadną sytuacją, strony dopuszczają 
wprowadzenie takiej zmiany, bez konieczności podpisywania aneksu jednakże na pisemny 
wniosek Kierownika Apteki lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej), 

7) wprowadzenia w miejsce produktu wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy odpowiednika 
chemicznego tego samego lub  innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w 
umowie za dany produkt, w wypadku gdy będzie to uzasadnione: 

- potrzebami terapeutycznymi; lub 
- brakiem produktu w „oryginalnym” opakowaniu, dawce lub postaci, lub 
- zmianami na listach refundacyjnych, lub 
- zmianą produktu farmaceutycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie 

limitowej. 
8) zmiany ilości Towaru przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji 

wprowadzenia na rynek nowego, tańszego zamiennika produktu farmaceutycznego. Wówczas 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany zaproponowanego  w ofercie produktu 
farmaceutycznego na nowy, tańszy zamiennik, a w przypadku odmowy Wykonawcy 
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

9) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach Stron, związane z przekształceniem podmiotowym 
Stron, 

10) zmiany Umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji 
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy, 
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11) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, 
które weszły w życie po zawarciu Umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania 
Umowy do zmienionych przepisów prawa, 

12) w przypadku nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej 
Umowy do końca okresu trwania Umowy, Umowa za obopólną zgodą może ulec przedłużeniu 
do wyczerpania limitu finansowego wynikającego z wartości przedmiotu Umowy, o ile będzie 
to korzystne dla Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy. 

13) w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

3. Zmiany ujęte w ustępie 2 pkt 1) nie wymagają podpisania aneksu przez Strony Umowy a jedynie 
złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na 
zmiany określone w pkt 1. Jeśli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania w/w 
pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie 
pisemnej, zmianę uważa się za ważną. 

4. Dopuszcza się inne zmiany treści Umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie 
konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają 
charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu 
rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu 
przez Wykonawcę wykonania w ramach dotychczasowej ceny oferty, innych nie przewidzianych 
Umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach Umowy, czego wymaga zachowanie 
płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego 
lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w 
działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, 
która przemawia za koniecznością zmiany treści Umowy, w szczególności np. ograniczenia lub 
nieuzyskania finansowania ze strony płatnika lub w przypadku zmiany procedur medycznych u 
Zamawiającego, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu 
Umowy w pierwotnym kształcie. 

5. Strony dopuszczają ponadto zmiany umowy w przypadku: 
1) urzędowej zmiany cen leków, 
2) objęcia leku stanowiącego przedmiot umowy decyzją refundacyjną lub objęcia decyzją 

refundacyjną leku, stanowiącego podstawę limitu, 
3) zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie leku objętego umową lub zmiany decyzji refundacyjnej 

w zakresie ceny leku stanowiącego podstawę limitu, 
4) zmiany wielkości limitu finansowania NFZ zgodnie z decyzją refundacyjną 
5) zmiany cen zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia w przypadku przekroczenia 

u Zamawiającego jako świadczeniodawcy średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej 
na terenie kraju w zakresie cen leków refundowanych i objętych niniejszą umową stosowanych 
do programów lekowych lub leków onkologicznych. 

6. Każdorazowa zmiana Umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego 
wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności 
lub dopuszczalności zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w § 6, w § 2 ust. 5 oraz 
przewidzianych przepisami prawa. 

7. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron Umowy, 
w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych 
zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §6, w § 2 ust. 5 oraz przewidzianych 
przepisami prawa. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen zamawianych leków objętych programami 
lekowymi lub leków onkologicznych bądź zmiany asortymentu w zakresie leków onkologicznych na 
inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub 
dystrybucji dotychczasowego asortymentu, wprowadzenia do obrotu przez producenta produktu 
zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie 
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z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy z jednoczesnym obniżeniem cen w 
sytuacji, w której nowe tańsze leki generyczne lub biopodobne, zostaną objęte decyzją 
refundacyjną. 

 
§ 7 

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w dostarczeniu zamówionych partii Towaru - za każdą rozpoczętą godzinę Zwłoki w 

terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 lub 9,  w wysokości 0,5 % wartości brutto tej  partii, 
2) za zwłokę w wykonaniu obowiązku reklamacyjnego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3  

Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w wysokości 2% wartości brutto tego Towaru, 
3) za niedostarczenie zamówionej partii Towaru – w wysokości 5% wartości brutto tej partii (przez   

niedostarczenie zamówionej partii Towaru należy rozumieć sytuację, w której Zamawiający  
zmuszony został do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w §2 ust. 10 Umowy lub § 3 
ust. 4 Umowy), 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z winy Wykonawcy - w wysokości 10%  
wartości ogólnej Zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy, 

2. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może 
przekroczyć 30 % łącznej wartości przedmiotu umowy. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego  
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płatne na podstawie not obciążeniowych 
z terminem płatności wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia stosownej noty obciążeniowej drugiej 
Stronie. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów. 

 
§ 8 

1. Umowa  zawarta na okres 24 miesięcy, tj.  od …………………………………………………………………………. 
roku lub do wcześniejszego wyczerpania  wartości ,  o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy i przedłużenia  okresu 
jej realizacji o maksymalny okres 6 miesięcy, w przypadku niewyczerpania kwoty zobowiązania 
określonej w§ 4 ust. 2 Umowy. W takim przypadku ogólna  maksymalna cena brutto Umowy nie 
może ulec zmianie, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. 

3. Strony mają prawo do rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron. 
4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

sytuacji, gdy Wykonawca co najmniej: 

− pięciokrotnie uchybi terminowi Dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 6 lub 9 Umowy lub nie 
zrealizuje dostawy  w ogóle; 

− pięciokrotnie dostarczy inne ilości niż wskazane w zamówieniu cząstkowym lub z innymi wadami; 

− pięciokrotnie dostarczy Towar o innej nazwie, dawce, gramaturze niż wskazane w zamówieniu 
cząstkowym, lub 

− pięciokrotnie nie wywiąże się z terminu na rozpatrzenie reklamacji, o którym mowa w § 3 ust. 3 
Umowy i nie dostarczy Towaru wolnego od wad w terminie, jaki ma na rozpatrzenie reklamacji, 
lub 

− pięciokrotnie, w przypadku określonym w § 3 ust. 2 powyżej nie uzupełni Dostawy w terminie 
wskazanym w § 2 ust. 6 Umowy. 

 
§ 9 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 
Małgorzata Szydło   -   Kierownik Apteki  lub osoba przez niego upoważniona Tel.  48 368 17 26. 
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2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 
…………………………………………………… lub osoba przez niego upoważniona Tel.  …………………………………. 
 

§ 10 
Strony wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej 
Umowy oraz dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych dotyczących tych  
wierzytelności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Czynność prawna mająca na celu 
zmianę wierzyciela może nastąpić zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. 

 
§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane za uprzednią zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub   
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia  
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust . 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie  
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 
§ 13 

1. Wszelkie spory między stronami związane lub wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane  
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Przed każdym wystąpieniem do Sądu o zapłatę, Wykonawca wezwie Zamawiającego do 
polubownego   rozstrzygnięcia sporu. 

§ 14 
  (dotyczy w przypadku wskazania podwykonawstwa) 

1. Wykonawca powierzy wykonanie przez podwykonawców następujący zakres rzeczowy 
Dostaw....................................................................................................................... 

2. Zamawiający ma prawo żądać zmiany podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie gwarantuje on właściwej 
jakości Dostaw lub dotrzymania terminów. 

3. W Umowie z podwykonawcą Wykonawca określi terminy wykonania przedmiotu Umowy  
zapewniając dotrzymanie terminów wskazanych w Umowie z Zamawiającym. 

4. Wykonawca zapewni by wynagrodzenie podwykonawcy (a w przypadku kilku podwykonawców  by 
suma ich wynagrodzenia) nie przekraczało wynagrodzenia Wykonawcy za cały przedmiot  Umowy. 
Wykonawca dokona rozliczenia z podwykonawcą we własnym zakresie. 

5. Zamawiający może korzystać ze wszystkich praw nabytych przez Wykonawcę w stosunku do  
Podwykonawcy. 

 
§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz 
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny oraz inne przepisy właściwe ze względu na 
przedmiot Umowy. 

 
§ 16 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu przepisu art. 
490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego. 
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2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 
Wykaz załączników do Umowy: 
1/ Formularz cenowy /specyfikacja techniczna 
 
 
             WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


