Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

U M O W A Nr ______ /2019/ZP
na dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla
„Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
zawarta w dniu __________ 2019 r. w Poddębicach, pomiędzy:

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Prezesa Zarządu

Reprezentowanym przez: (imię i
nazwisko osoby reprezentującej firmę)

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak

KRS

wpisanym pod numerem 0000384815 XX Wydziału Krajowego Rejestru
Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

NIP:

828-14-09-238

REGON:

101075971

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a:

Reprezentowanym przez: (imię i
nazwisko osoby reprezentującej firmę)
KRS lub
odpowied
ni rejestr:
NIP:
REGON:

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,
Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w procedurze otwartej – ogłoszenie przekazne w dniu – 24.04.2019 r. ,
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 083-196517 w
dniu 29.04.2019 r., oparte na przepisach Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1.

§1
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa produkty farmaceutyczne określone w
pakietach _____ (zapis zostanie dostosowany w zależności od wyboru Wykonawcy), Załącznika Nr
2 do SIWZ stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, w asortymencie
dopuszczonym do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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Zaoferowane preparaty stosowane w chemioterpaii muszą znajdować się w katalogu leków
refundowanych stosowanych w chemioterapii zgodnie z aktualnym obwieszczeniem
Ministra Zdrowia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Faktyczna ilość
zamawianego przedmiotu umowy zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
a określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ (stanowiącym Załącznik Nr 1
do umowy) ilości przedmiotu umowy nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich
zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone obowiązującym
prawem, został dopuszczony do obrotu i posiada wymagane prawem dokumenty,
stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Przedmiot umowy jest
dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r.
Prawo Farmaceutyczne.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w trakcie realizacji umowy na każde
wezwanie Zamawiającego kart charakterystyki oraz dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do obrotu produktów farmaceutycznych, objętych przedmiotem umowy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§2
Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych
składanych przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej Zamawiającego za
pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji danych.
Wykonawca zamówiony przedmiot umowy dostarczy Zamawiającemu w ciągu 24 godzin (z
wyłączeniem dni wolnych od pracy tj. sobót, niedziel i świąt) od chwili złożenia zamówienia
przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej.
Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki
Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Mickiewicza 16 w
Poddębicach w godz. 7:25 - 15:00. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego
towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Apteki Szpitalnej.
Jeżeli dostawa przedmiotu umowy będzie wypadała w dniu wolnym od pracy lub poza
godzinami pracy Apteki Szpitalnej, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
wyznaczonym terminie.
W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i
ryzyko dostarczy przedmiot umowy w ciągu 8 godzin od chwili złożenia zamówienia przez
Zamawiającego w sposób opisany powyżej. Dostawa może odbywać się wówczas poza
godzinami pracy Apteki Szpitalnej. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do złożenia
towaru w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Wszelkie szkody powstałe podczas dostawy oraz powstałe w związku z dostawą
przedmiotu umowy transportem Wykonawcy, obciążają Wykonawcę.
Przedmiot umowy o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy może być dostarczony po
uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika Apteki Szpitalnej Zamawiającego w formie
pisemnej lub za pośrednictwem faxu za potwierdzeniem transmisji pod rygorem
nieważności i zwrotu dostarczanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 2 i § 2 ust. 5
niniejszej umowy, a także w przypadku uchybienia terminowi o którym mowa w § 3 ust. 3
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niniejszej umowy – Zamawiający ma prawo dokonać zakupu przedmiotu umowy we
własnym zakresie u innego dostawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za określone produkty farmaceutyczne wynikającą z
niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano
zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych
określonych w § 7 ust. 1 ppkt. 1.1, 1.3 lub 1.4 niniejszej umowy.
Dostarczony asortyment winien być oryginalnie zapakowany i zaopatrzony w metryczki
znamionowe określające m.in. nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, sposób
przechowywania, termin ważności dostarczonego towaru.
§3
Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane
będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji danych, w terminie
2 dni roboczych od stwierdzenia niezgodności jakości lub ilości dostarczonego towaru z
zamówieniem.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych od chwili
złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w
całości uznaną przez Wykonawcę.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 h
od chwili uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki
ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie.
Terminy określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu dotyczą dni roboczych od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
§4
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do nadzoru nad realizacją umowy, do
kontaktów, a także do składania zamówień i reklamacji jest:
Kierownik Apteki Szpitalnej - mgr farm. Paweł Drwalewski, tel. 43 828 81 90, fax. 43 828 82
55, apteka@nzozpcz.pl
lub odpowiednio upoważniony pracownik Apteki Szpitalnej.
Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów w tym do odbioru zamówień i
reklamacji jest:
___________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, numer telefonu, numer faxu)
Strona zainteresowana poinformuje drugą stronę niniejszej umowy w formie pisemnej
o każdorazowej zmianie osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówień, a w
szczególności o zmianie zakresu upoważnienia, zmianie jej danych i numerów telefonów.
§5
Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy cenę
podaną odpowiednio do każdego produktu wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy w maksymalnej wysokości ogółem:
Wartość netto:
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Ceny poszczególnych produktów farmaceutycznych określone są w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę po każdej dostawie. W przypadku dołączania do dostawy tylko dokumentu
WZ, Wykonawca niezwłocznie prześle fakturę.
Zamawiający wymaga dostarczenia faktury w jednym z wymienionych formatów: 1) DATAFARM (format tekstowy, pliki z rozszerzeniem .FAK, specyfikacja dostępna na stronie
http://www.datum.pl/ w zakładce DATA-FARM); 2) MALICKI (odmiana formatu data-farm);
3) FARM_95 (starsza odmiana formatu data-farm); 4) KAMSOFT (format tekstowy, pliki z
rozszerzeniem .KT0); 5) OSOZ-EDI 2012 (nowy format .xml opracowany przez Kamsoft w
ramach portalu elektronicznej wymiany dokumentów KS-EWD, dostępny na http://www.ksewd.pl/ w zakładce FORMATY); 6) Comarch EDI - XML (format .xml opracowany przez
Comarch S.A., specyfikacja dostępna na stronie http://www.comarchedi.pl/bazawiedzy/specyfikacje).
Zamawiający wymaga aby faktura zawierała cenowe oraz ilościowe rozliczenie przedmiotu
zamówienia wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
Potwierdzeniem odbioru zamówionego towaru jest złożenie na fakturze w wersji papierowej
lub dokumencie WZ, pod pieczątką firmową kupującego podpisu przez osobę, która
faktycznie towar od Wykonawcy odebrała.
Termin płatności faktury wynosi …… dni (30, 45 lub 60 dni zgodnie z ofertą Wykonawcy –
zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy), od dnia skutecznego doręczenia
prawidłowo wystawionego oryginału faktury Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania
płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Forma płatności - przelew na
wskazane przez Wykonawcę konto.
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności
przysługujących mu względem Zamawiającego.
Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających z
niniejszej umowy przez osoby trzecie.
§6
Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy poza niżej
określonymi przypadkami.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) zakupu przedmiotu umowy po cenach jednostkowych niższych niż przedstawionych w
ofercie z zachowaniem wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, np. w
przypadku okresowych obniżek cenowych produktów farmaceutycznych, stosowanych
przez producentów, dystrybutorów. Strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy
towarów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy będą realizowane przez
Wykonawcę po cenach niższych, uwzględniających obniżkę cenową, po wcześniejszym
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poinformowaniu Zamawiającego w formie pisemnej;
b) zmiany cen urzędowych leków wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia;
c) zmiany stawki podatku VAT które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich
stosowanymi przepisami. W tym przypadku cena jednostkowa netto nie ulega zmianie;
d) zmiany sposobu konfekcjonowania zaoferowanego produktu leczniczego z
zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową za dany
produkt leczniczy (po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod
rygorem nieważności);
e) zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem
umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego tj. w
terminie do 7 dni licząc od dnia zaprzestania produkcji, potwierdzenia stosownym
dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia
Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego produktu farmaceutycznego o
parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za
przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w
przetargu wraz z dokumentami wymaganymi w SIWZ dla danego asortymentu. Zmiana
umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego
propozycji zamiennika. W przypadku dwukrotnego braku pisemnej akceptacji
Zamawiającego na zaproponowany produkt zamienny, Zamawiający ma prawo dokonać
zakupu produktu farmaceutycznego we własnym zakresie u innego dostawcy i obciążyć
Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za określone produkty farmaceutyczne wynikającą z
niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano
zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych
określonych w §7 ust. 1 ppkt. 1.1, 1.3 lub 1.4.
3.

4.

1.

Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzenie zmian i postanowień umowy
innych niż w/w opisane, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru.
Wszelkie zmiany (inne niż opisane w ust. 2, 3) niniejszej umowy mogą być dokonywane za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§7
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:
1.1. w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie
zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających
z §2 ust. 8 umowy;
1.2. gdy Zamawiający lub wykonawca rozwiąże umowę w całości lub w danej części z
powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości
5% wartości brutto niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 1
do umowy lub odpowiednio w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej całości
umowy;
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3.

1.

2.

1.

2.

1.3.

w wysokości 3% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do
umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku
uznanej reklamacji, za każdy dzień opóźnienia. Nie zmienia to uprawnień
Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 8 umowy;

1.4.

w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku
uchybienia (opóźnienia) terminowi określonemu w §2 ust. 5, za każdą rozpoczętą
godzinę. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 8 umowy;

1.5.

gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od danej części umowy lub całości umowy
lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność - w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej danej części
umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy lub odpowiednio w wysokości 5%
wartości brutto niezrealizowanej całości umowy;

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody,
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie postanawiają o możliwości sumowania kar umownych określonych w §7 ust.
1 umowy powstałych na skutek jednego zdarzenia.
§8
Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy lub określonej
części umowy (pakietu), gdy:
a) Wykonawca został przez Zamawiającego dwukrotnie obciążony karami określonymi w
§ 7 ust. 1 ppkt. 1.1, 1.3 lub 1.4 niniejszej umowy,
b) Wykonawca nie dostarczył w wymaganym terminie dokumentów o których mowa w §1
ust. 4 niniejszej umowy.
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. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
§9
Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać przez okres 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 25.07.2019 r.), jednak nie dłużej niż do
czasu wyczerpania kwoty umowy brutto o której mowa w § 5 ust. 1., w zależności co
wystąpi pierwsze.
W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego
tytułu żadne roszczenia.

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie
podwykonawców*/przy udziale podwykonawców*
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Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach:
_______________________________________________________________________________
(Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy)
Zlecenie wykonania dostaw podwykonawcom określonych w niniejszym paragrafie nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostawy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników.
§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd
rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych i kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
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