Załącznik nr 3
Projekt umowy NR....................../ 18
zawarta w dniu ..................... pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie
Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000035422, NIP: 823-14-22-165, reprezentowanym przez:
Zbigniew Deja - Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ……….reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert z
dnia.......................... na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
§1
1.Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje leki zwane w treści umowy "towarem", po cenach podanych
w ofercie z uwzględnieniem zmian przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy, w tym § 2 ust. 3
poniżej.
2.Oferta jest załącznikiem do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.
3.Wykonawca oświadcza, iż:
•
dostarczy przedmiot umowy,
•
posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP oraz
•
posiada aktualne świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo
Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2007 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. oraz ustawą o wyrobach medycznych z 20
maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w załączniku, pod
warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy. Z tego tytułu nie będą
przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar.
5.Zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości towaru od umów podpisanych z NFZ i liczby
pacjentów zakwalifikowanych do leczenia.
6.Towar będzie dostarczany do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002r.
Nr 144 poz. 1216), a temperatura transportu będzie odpowiednio udokumentowana. W przypadku wykonania
zamówienia w części dotyczącej transportu nie we własnym zakresie, Wykonawca odpowiada za działania,
uchybienia i zaniedbania firmy dostawczej tak jak za własne, w tym za przestrzeganie warunków transportu
leków w odpowiedniej temperaturze.
7.Strony za termin wykonania dostawy określają dzień złożenia podpisu przez Zamawiającego na fakturze.
§2
1. Strony uzgadniają, że maksymalna wartość umowy wynosi: wartość brutto …...... PLN

(słownie…………...................................................zł.). Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen
jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru (transport zagraniczny
i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w
kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt ewentualnego załadunku i rozładunku u
Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp.).
3. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku VAT,
dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. W przypadkach innych, niż wskazany w ust. 3 ewentualny koszt związany ze wzrostem ceny jednostkowej
leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto tak, aby cena jednostkowa
brutto pozostała stała.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 7 ustawy PZP.
6. W przypadku zaprzestania produkcji lub okresowego niedoboru leku, będącego przedmiotem umowy,
Wykonawca dostarczy odpowiednik (produkt równoważny), który w pełni odpowiada zapisom SIWZ, na
podstawie, której dokonano wyboru oferty. Zaproponowany odpowiednik musi posiadać identyczne jak lek
ujęty w umowie wskazania określone w ChPL. Dostawa musi być poprzedzona pisemną zgodą
Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Cena odpowiednika nie może być wyższa od
leku objętego umową.
7. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o okresowych
obniżkach cen leków objętych umową oraz umożliwić Zamawiającemu zakup leku po niższej cenie ( np.
promocje cenowe, obniżenie ceny przez producenta, itp.) i nie wymaga aneksu do umowy.
§3
1. Wykonawca będzie dostarczać towar loco magazyn apteki zamawiającego na własny koszt.
2. Zamówienie złożone telefonicznie zostanie potwierdzone faxem na nr ……..
3. Towar będzie dostarczany sukcesywnie na podstawie składanych telefonicznie, korespondencyjnie,
emailem lub faksem zamówień, w asortymentach i ilościach wskazanych w zamówieniu w okresie 48 godzin
od daty wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy. Zamówienia składane telefonicznie należy potwierdzić
faxem. W sytuacjach wyjątkowych, leki będą dostarczane "na cito" tj. w terminie 24 godzin od złożenia
zamówienia. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, lub poza godzinami pracy apteki
(apteka czynna w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00), dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
wyznaczonym terminie. W przypadku wysłania towaru przesyłką pocztową lub przez firmę spedycyjną,
koszty przesyłki oraz jej ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
4. Do każdego częściowego zamówienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę
towaru będącego przedmiotem dostawy - faktura VAT.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest …………
§4
1. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez czas trwania umowy z zastrzeżeniem § 2
ust. 3.
2. Termin płatności Strony ustaliły na 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Należność będzie przekazywana na rachunek Wykonawcy podany w treści faktury.
4. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
Kary umowne przysługują Zamawiającemu, w następujących przypadkach:
1. W wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od
umowy lub rozwiąże umowę z przyczyn od siebie zależnych lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części
umowy w przypadku opóźnienia dostawy za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.
§6
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru.
Reklamacja składana będzie przez Zamawiającego faxem po stwierdzeniu braków w przesyłce.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca rozpatrzy reklamacje dotyczącą: wad ilościowych w ciągu 3 dni,
wad jakościowych w ciągu 14 dni. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji jakościowej lub ilościowej
zamawiający wstrzyma zapłatę za reklamowany towar; termin płatności faktury zostanie przedłużony o czas
rozstrzygnięcia reklamacji a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w
całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
§7
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili, jeżeli
Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w terminie określonym § 3 ust. 3 z przyczyn od
niego zależnych.
2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne
roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za towar już dostarczony Zamawiającemu.
§8
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i
asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz
wartość umowy o wielkość tego zakupu.
3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną wynikającą z niniejszej umowy.
§9
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności z
uwzględnieniem wyjątków przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
b) zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych
produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości
pozyskiwania produktów będących przedmiotem dostawy w skutek okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności,
c) istotnej zmiany cen przez producenta,
d) obniżenia cen,
e) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i
wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy,
f) zmiany ceny jednostkowej netto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i
wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań
prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4
niniejszej umowy,
g) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub
zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie,

h) wystąpienia przejściowego braku towaru z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym
dostarczeniu towaru zamiennego o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową,
i) zmiany cen urzędowych leków refundowanych wynikających z aktualnych obwieszczeń Ministerstwa
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) Zamawiający dokonywać będzie zakupu
produktów po cenie urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury pomniejszonej o stały upust
zastosowany w złożonej do postępowania ofercie,
j) w przypadku wycofania z listy leków refundowanych, produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający
będzie uprawniony do dokonywania zakupów w cenach określonych w Załączniku do umowy,
k) w przypadku wpisania preparatu objętego umową na listę leków refundowanych Zamawiający dokonywać
będzie zakupu po aktualnej cenie urzędowej , obowiązującej w dniu wystawienia faktury,
l) zmian stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności
do:
a)ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b)przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c)zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d)zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz
trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
2.Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu
umowy.
3.Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę
wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem
Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w procesie związanym z przeprowadzonym postępowania jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,08-300 Sokołów Podlaski, ul.
ks. Bosko 5.
5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 11
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych
lub autorskich w przedmiocie umowy dotyczących praw i obowiązków Wykonawcy odpowiedzialność z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

§ 12
Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy
§ 13
Zmiana postanowień nie uregulowanych niniejszą umową wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także
ustawy Pzp.
§ 15
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych
negocjacji w okresie 30 dni od złożenia propozycji ugodowej drugiej stronie.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu w trybie określonym w ust. 1 wówczas sporne sprawy kierowane
będą do sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

