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Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 

UMOWA  Nr A.AT. 381/   /2018 - wzór 
zawarta w dniu…………………2018 roku w Opolu Lubelskim, pomiędzy: 
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 
4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487468, gdzie znajdują 
się akta spółki, Kapitał zakładowy 27.789.000,00 zł.  (wpłacony w całości), NIP 7171830083, REGON 431019069, 
reprezentowaną przez: 
Kamilę Ćwik- Prezesa Zarządu 
Dariusza Kozińskiego – Wiceprezesa Zarządu 
zwaną w dalszej treści „Zamawiający” 
a …………………………………………………………………………..........................................................................................................  
,”…...................................................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej treści „Wykonawca” 
łącznie zwanymi „Strony”, a każda z osobna „ Strona” 
      
 Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę  produktów 
farmaceutycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy  
ul. Przemysłowej 4a” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  i wyboru oferty Wykonawcy na 
zadanie nr …….., Strony zawierają umowę o treści:  
 

§ 1. 
Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu produkty farmaceutyczne w zakresie 
zadania ……………..,  w asortymencie i ilościach wyspecyfikowanych w formularzu asortymentowym stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany dalej „przedmiotem zamówienia” lub „towarem”. 
 

§ 2. 
1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 Wykonawca będzie dostarczał własnym staraniem, koszt dostawy 

wliczony w cenę przedmiotu zamówienia. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do  magazynu Zamawiającego - Apteka Szpitalna 

Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim  według potrzeb Zamawiającego, w ilości  
i asortymencie  zamówionym przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną  w terminie .......... dni 
roboczych od daty zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie w sytuacjach nagłych prawo do zgłaszania zamówień do realizacji również w dni 
ustawowo wolne od pracy, dni świąteczne, w tym soboty. Wykonawca nie może z tego tytułu pobierać 
dodatkowych opłat, a termin realizacji zamówienia winien być zgodny z terminem o którym mowa w ust. 2. 

4. Odbioru ilościowego i jakościowego Zamawiający będzie dokonywał zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
5. Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie dostarczał w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania ilości przedmiotu zamówienia do faktycznych potrzeb  

i z faktu tego Wykonawca nie będzie wywodził żadnych skutków prawnych - nie ma żadnych roszczeń.  
 

§ 3. 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania niniejszej 

umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. W przypadku uzasadnionego braku możliwości dostarczenia towaru będącego przedmiotem umowy, 

Wykonawca za uprzednią zgodą Zamawiającego może dostarczyć towar równoważny pod względem substancji 
działającej i dawki, za cenę jednostkową określoną w umowie dla towaru w zamian, za który ten towar 
dostarcza lub niższą.  

4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprawnienie Wykonawcy do 
sprzedaży na rzecz Zamawiającego towarów będących przedmiotem niniejszej umowy w zakresie w niej 
określonym. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w/w dokumentu w terminie 7 dni od dnia 
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otrzymania stosownego wniosku od Zamawiającego (Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej  lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci) wydane przez 
Głównego Inspektora Nadzoru Farmaceutycznego). 

 
§ 4. 

1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto ..............zł 
(słownie:.........................), brutto (słownie:.........................). 

2. Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na kwotę należną z tytułu 
dostarczonej partii towaru zamówionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w oparciu o ceny 
jednostkowe wynikające z oferty. Faktura Vat winna być zgodna z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego i zawierać wszystkie pozycje zamówione jednorazowo przez Zamawiającego. 

3. Należność za przedmiot zamówienia Zamawiający będzie płacił w terminie 60 dni od dostawy każdej partii 
przedmiotu sprzedaży i dostarczenia faktury VAT, w formie polecenia przelewu na  konto Wykonawcy 
podane na fakturze. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Cena określona w ust. 1 jest ceną stałą przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 5 i § 6. 
5. Bez znaczenia dla stałości ceny pozostaje wysokość stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki 

podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie 
aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena 
netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy 
aneksu. 

6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej 
zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie  
w wysokości brutto. 
 

§ 5. 
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z dostawą towaru Zamawiający może dokonać zakupu zamówionej 

partii towaru w dowolnym miejscu a kosztami związanymi z tym zastępczym zakupem i ewentualną 
różnicą ceny obciąży Wykonawcę. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną 
w § 8  ust. 2 pkt 1 litera a - f.  

 
§ 6. 

1. Wszelkie zmiany umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany 
wynikają z: 

a) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do 
których mają zastosowanie zmienione przepisy, zmianie może ulec wynagrodzenie brutto, stawka 
netto pozostaje bez zmian. 

b) zmiany urzędowych cen zbytu na towar objęty przedmiotem umowy, zmiany wysokości 
urzędowych marż, a także zmiany w wykazie leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych będących podstawą limitu wraz z ich 
ceną zbytu – zmiana umowy będzie polegać na dostosowaniu cen jednostkowych na towar objęty 
przedmiotem umowy do cen jednostkowych, jakie mogą zostać zastosowane na dany towar  
w świetle obowiązujących przepisów prawa, zmiana ta może spowodować zmianę cen 
jednostkowych polegającą na ich podwyższeniu lub obniżeniu. 

c) wystąpienia okoliczności, których  nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie 
celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 
zmiana nie może spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

d) obniżenia przez Wykonawcę cen na towar objęty przedmiotem umowy, w stosunku do cen 
jednostkowych wynikających z oferty, 

e) zmiany limitów ilościowych zamawianych towarów w stosunku do określonych w poszczególnych 
pozycjach załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zwiększenie limitów ilościowych w jednych pozycjach 
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załącznika nr 1 do SIWZ, a zmniejszenie limitów ilościowych innych w innych pozycjach załącznika 
nr 1 do SIWZ w sytuacji, gdy na określone pozycje asortymentu limit został lub przewiduje się, że 
zostanie wyczerpany przez Zamawiającego przed upływem okresu obowiązywania umowy, a na 
inne pozycje asortymentu limit przewidziany w załączniku nr 1 do SIWZ nie został lub przewiduje 
się, że nie zostanie wyczerpany, pod warunkiem że nie wpływa to na zwiększenie wynagrodzenia 
Wykonawcy ponad przewidziane w § 4 ust. 1 umowy, 

f) ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania, iż 
zmiany te mają wpływ na koszt wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana umowy 
może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość. 

g) ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania, iż zmiany te 
mają wpływ na koszt wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana umowy może 
dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość. 

3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony 
umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres  
i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone. 

 
§ 7. 

1. Umowę strony zawierają na okres od dnia ............................ do dnia 31 grudnia 2019 roku. 
2. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana za wypowiedzeniem bez podania przyczyny,  

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia 
następnego miesiąca.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 4-krotnego 
niedotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę w okresie miesiąca kalendarzowego. 

4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w każdym czasie, ze skutkiem na 
koniec miesiąca w przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę umowy.  
Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja, w skład której wchodzi 
przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
§ 8. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.  
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 25  zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 

przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy 
wynosi do 10 000 zł, 

b) w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy 
wynosi powyżej 10 000 zł do 50 000 zł, 

c) w wysokości 150 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy 
wynosi powyżej 50 000 zł do 100 000 zł, 

d) w wysokości 250 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy 
wynosi powyżej 100 000 zł do 200 000 zł, 

e) w wysokości 350 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy 
wynosi powyżej 200 000 zł, 

f) wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy - w razie odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada 
Wykonawca. 

3.  W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy wysokość kar umownych, 
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naliczonych zgodnie z ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na  
zasadach ogólnych. 

 
§ 9. 

1. Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po dostawie towaru podlegają reklamacji. Po ujawnieniu takiego braku 
lub wad Zamawiający sporządza komisyjnie protokół zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę, który 
zobowiązany jest zobowiązany do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. W przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie lub dostarczenia towaru, który podlega 
zwrotowi ze względu na niespełnianie warunków jakościowych określonych w niniejszej umowie, Zamawiający 
może dokonać zakupu reklamowanego towaru u dowolnie  wybranego przez siebie sprzedawcy na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie to jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar 
umownych określonych w § 9 niniejszej umowy. 

3. Strony uzgadniają, że termin rozpatrzenia reklamacji związanej z  korektą cen dostarczonego towaru   
w przypadku zastosowania cen niezgodnie z umową  i  korektę faktury wynosi 3 dni od dnia zgłoszenia 
reklamacji.                                                              

§ 10. 
Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż Zamawiający (będąc świadom wpływu na środowisko 
naturalne oraz czując się zobowiązanym do systematycznej poprawy oddziaływania na otoczenie przyrodnicze  
i społeczne) wdrożył system zarządzania środowiskowego według normy  EN ISO 14001:2015.  
       

§ 11. 
W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

 
§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY:                     


