
 

 

WZÓR UMOWY NA DOSTAWY / USŁUGI 

 

zawarta w ................, dnia ……………………………. pomiędzy : 

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. 

44-190 Knurów 

Niepodległości 8 

reprezentowanym przez: 

1. 

2. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

1. 

2. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania o zamówienie publiczne na Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie 

Sp z o.o. na rok 2019 prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony 

oświadczają co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem do 

magazynów aptecznych ……………………………………. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 

określony w ust. 1. 

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ....., która 

stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia dostaw stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień 

................ 



 

 

2. Prace będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną do dnia 

……………………………….. 

3. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Formularzu cenowym są ilościami 

szacunkowymi. Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg 

rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni 

ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany 

wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje asortymentowe tj. do wykorzystania 

niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości 

niektórych pozycji, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez 

konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy. 

5. 4. Asortyment będący przedmiotem umowy jest dopuszczony do obrotu zgodnie z 

ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2142 z późn  

zm.) i/lub ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

211) i/lub ustawą o kosmetykach z dnia 30.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 475). 

6. Wykonawca zapewnia, że dostarczy produkty kompletne, o wysokim standardzie 

jakościowym oraz gwarantuje, że produkty te są dopuszczone do stosowania w szpitalach, 

posiadają wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty. 

7. Produkty dostarczane do Zamawiającego powinny w dniu dostawy posiadać termin 

przydatności  do użycia min. 1/2 terminu przydatności do użycia określonego przez 

producenta. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą 

karty charakterystyki produktu oraz w przypadku każdej zmiany jej treści - dotyczy części 

……………………...  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą 

karty charakterystyki w przypadku gdy substancja lub preparat spełniają kryteria 

klasyfikujące je jako niebezpieczne. 

10. Wykonawca oświadcza, że dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie kartę 

charakterystyki produktu – dotyczy produktów zaoferowanych we wszystkich częściach z 

wyjątkiem tych o których mowa w ust. 8-9 niniejszego paragrafu. 

11. Zamawiający  zamawia a  Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów wraz z 

rozładunkiem do magazynów aptecznych (Zamawiający pod pojęciem rozładunek ma na 

myśli rozładowanie każdej partii towaru przez pracowników Wykonawcy a w przypadku 

gdy Wykonawca korzysta z usług firm przewozowych przez pracownika tej firmy z 

samochodu i dostarczenie towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do 

magazynów Apteki), w ilościach zgodnych z zamówieniem Szpitala w Knurowie Sp. z 

o.o. 

12. Zamówienia będą sporządzane i przesyłane do Wykonawcy sukcesywnie w miarę potrzeb 

pisemnie lub drogą elektroniczną. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówienia telefonicznie w takim 

przypadku Wykonawca musi przesłać zwrotnie maila potwierdzającego zamówienie na 

adres aptekaszpitalnazozknurow@interia.pl.  

14. Zamawiający prowadzi ewidencję zamówień przedmiotu umowy zawierającą datę 

złożenia zamówienia.  

15. W nagłych przypadkach zamówienia będą realizowane: 

1. „NA RATUNEK” maksymalnie do 8 godz. od przyjęcia zgłoszenia, 

2. „CITO” maksymalnie do 24 godz. od przyjęcia zgłoszenia.          

16. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru Wykonawca powiadamia 

pisemnie/faksem/mailem Zamawiającego w jakim terminie brakujący towar zostanie 

dostarczony. Jeżeli termin dostawy wykazany przez Wykonawcę będzie zbyt długi ze 



 

 

względu na potrzeby Zamawiającego Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną 

pisemnie/faxem/mailem dostarczy zamiennik w cenie nie wyższej niż w umowie 

(zamiennik to chemicznie ten sam lek tylko o innej nazwie handlowej).  Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał zamiennika lub 

zamiennik nie będzie odpowiadał Zamawiającemu to Zamawiający dokona zakupu 

brakującego towaru u innego Wykonawcy, informując o tym fakcie Wykonawcę a 

powstałą różnicę pomiędzy ceną z oferty a ceną zakupu pokryje Wykonawca.   

17. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem bądź za 

pośrednictwem firmy przewozowej na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w 

ciągu               dnia roboczego licząc od następnego dnia po przyjęciu zamówienia  w 

godzinach od 7:30 do 12:30, z zastrzeżeniem § 2 ust. 15 niniejszej umowy. Jeżeli dostawa 

wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym po wyznaczonym terminie. 

18.  

§ 3 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

………………… (słownie: ……………………………………..). 

2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: .......% tj. ………………….. 

PLN 

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

4. Nazewnictwo występujące w dowodach dostaw i fakturach powinno być zgodne z 

nazewnictwem określonym w Formularzu cenowym 

5. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na 

rachunek bankowy o numerze:  ……………………….. prowadzony przez 

………………………… w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającemu. 

7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

8. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby 

jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających z 

niniejszej umowy. 

9. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może udzielać pełnomocnictwa do windykacji 

należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy podmiotom zajmującym 

się windykacją należności. Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez 

Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji i 

podejmowania działań w jego imieniu. 

§ 4 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki 



 

 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 

§ 3 ust. 1. 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w 

terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie 

mają zastosowania  

§ 6 

1. Osobą upoważnioną do składania zamówień, odbioru ilościowego i jakościowego po 

stronie Zamawiającego jest Kierownik Apteki, bądź osoba przez niego upoważniona. 

2. Odbioru ilościowego i jakościowego towaru Zamawiający dokona w dniu otrzymania 

dostawy. Postanowienie to nie dotyczy wad ukrytych  (producenta). W razie stwierdzenia 

wad lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się 

wysłać Wykonawcy bezzwłocznie zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym 

wady lub braki. 

3. Reklamacje ilościowe i jakościowe Zamawiający uprawniony jest złożyć Wykonawcy w 

terminie dwóch tygodni od odbioru towaru. Zgłoszoną reklamację Wykonawca 

zobowiązany jest rozpatrzyć i zawiadomić Zamawiającego o zajętym stanowisku w 

terminie dwóch tygodni, licząc od dnia zgłoszenia.  

4. Koszty załatwienia reklamacji ilościowych i jakościowych ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający może wyrazić  zgodę  na  zmianę  producenta  towarów będących 

przedmiotem umowy pod warunkiem zachowania  umówionej  ceny, parametrów 

technicznych i jakości oraz dostarczenia dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego, 

że produkt został dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 

06.09.2001 r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) i/lub ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20.05.2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211). Zmiana ta nie wymaga 

aneksu do umowy. Zamiana ta może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego 

wyrażoną faxem/meilem. 

6. W przypadku wycofania leku z obrotu, Wykonawca powinien o tym fakcie poinformować 

Zamawiającego i zaproponować lek zastępczy w cenie nie wyższej niż cena wynikająca z 

Formularza cenowego. Wycofanie leku z obrotu musi być udokumentowane przez 

Wykonawcę np. pismem producenta. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Zamiana 

ta może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną faxem/meilem. 

7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań od oferowanych w 

Formularzu cenowym. Zamiana ta może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego 

wyrażoną faxem/meilem, a Wykonawca zobligowany jest do przeliczenia ceny, przy 

czym nie może być wyższa od oferowanej w Formularzu cenowym. Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 7 

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 

które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 



 

 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania 

formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 

poniżej warunkach: 

a) …zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości 

umowy, z zachowaniem cen jednostkowych 

b) Zmiana cen jednostkowych wynikająca ze zmiany cen urzędowych, stawek podatku 

VAT 

c) Zmiana liczby zamawianych jednostek w zakresie wartości umowy 

§ 9 

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającemu.  

2. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem publicznym, stosownie 

do ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w trybie przetargu 

nieograniczonego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.). 

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy i obowiązuje od   r. do   r. 

4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za 

zgodą obu stron. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

§ 11 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

Stron. 

     

 Zamawiający Wykonawca 


