U M O W A nr …………/2012
na systematyczną dostawę leków dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Załącznik nr 6 – Projekt umowy

W dniu …………. 2012 r. w Sokołowie Podlaskim została zawarta umowa
pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w
Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana Bosko nr 5 zarejestrowanym w KRS pod nr
0000035422 zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………
a firmą
……………………………..
z
siedzibą:
…………………………………………………………….., zarejestrowaną w KRS
pod nr …………………., zwaną dalej dostawcą, reprezentowaną przez:
1. .....................................................................
2. .....................................................................,
nazywanych dalej stronami.
Umowę, strony zawierają na okres od dnia ……2012 r, do dnia……...…......2013r.
Umowa jest zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wg
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi
zmianami w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Suplemencie
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr …………………………
Strony ustalają:
§ 1.
1/Zamawiający kupuje a dostawca sprzedaje i będzie systematycznie dostarczać
produkty lecznicze/leki na własny koszt i ryzyko, do magazynu apteki szpitalnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
ul. ks. Jana Bosko nr 5, których ilość i ceny są podane w ofercie. Oferta cenowa
leków obejmująca zadanie nr …… jest załącznikiem do niniejszej umowy i
stanowi jej integralną część.
Ogólna wartość umowy wynosi –
……………………………………………………………………………
2/Dostawca oświadcza, że wszystkie dostarczane według niniejszej umowy leki są
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dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiednie
dokumenty są w posiadaniu dostawcy i mogą być udostępnione zamawiającemu
na każde żądanie.
3/Wszystkie dostarczane leki będą posiadały na opakowaniach numery świadectw
dopuszczenia leku do obrotu. Okres ważności dostarczanych leków będzie
wynosić minimum 365 dni. Bez tych danych zamawiający nie przyjmie towaru.
4/Ceny brutto dostarczanych leków zawierają wszystkie koszty związane z
dostawami, tj. cło, podatek graniczny, podatek VAT, koszt opakowania, koszt
dostawy itp.
5/Dostawca gwarantuje stałość cen netto w okresie trwania umowy.
6/ Dopuszcza się zmiany cen w następujących przypadkach:
a) Obniżenia cen
b) Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
c) Zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem
odpowiedniego ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i
obniżenia cen jak również dodania nowych leków, a także skreślenie leków z
wykazu leków objętych cenami urzędowymi,
d) Zmian stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz.
7/Ceny wskazane w ust. 6 pkt. b, c, d podlegają przeliczeniu odpowiednio do
zmian w oparciu o złożoną ofertę i ulegają zmianie z chwilą wejścia w życie
stosownych przepisów.
8/ W przypadkach zmian, o których mowa wyżej Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o zmianie rozporządzenia lub ustawy.
9/ Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w
przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta z
zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
10/ Ewentualne zmiany cen wymienione w ust. 9 mogą być dokonane na wniosek
Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
11/ W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen
leków objętych umową, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub
w spornej części.
§ 2.
1/ Dostawca będzie realizować zamówienia uzupełniające w trybie z wolnej ręki,
do wartości 20% kwoty umowy po cenach przewidzianych w umowie.
Zamówienia uzupełniające będą udzielane na podstawie art. 67. ust. 1 punkt 7
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2/ W przypadku wystąpienia w dostawie leków posiadających ceny urzędowe,
zamawiający wyrazi zgodę na ich podwyższenie, po otrzymaniu odpowiedniej
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decyzji Ministra Zdrowia.
3//Za leki stosowane w lecznictwie zamkniętym w związku z chorobami
zakaźnymi lub psychicznymi, upośledzeniem umysłowym oraz niektórymi
chorobami przewlekłymi, wrodzonymi lub nabytymi, będącymi w wykazie
Ministra Zdrowia, zamawiający zapłaci wg cen urzędowych od momentu
obowiązywania rozporządzenia w tej sprawie.
4/Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie składanych telefonicznie,
korespondencyjnie, e-mailem lub faksem zamówień, w asortymentach i ilościach
wskazanych w zamówieniu w okresie 48 godzin od złożenia zamówienia. W
sytuacjach wyjątkowych, leki będą dostarczane "na cito". 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.
§ 3.
1/ Dostawca będzie dostarczać leki loco magazyn apteki zamawiającego, na
własny koszt i wg zapotrzebowań zamawiającego.
2/W przypadku reklamacji, podstawą jej rozstrzygnięcia będą
ogólnie
obowiązujące przepisy. Jeżeli zamawiający stwierdzi w dostawie braki ilościowe
lub jakościowe, powiadomi niezwłocznie dostawcę, który rozpatrzy reklamację w
następujących terminach:
- dotyczącą braków ilościowych w ciągu 3 dni,
- dotyczącą 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.
3/Dostawca umożliwi zamawiającemu zakup leków po cenach promocyjnych.
Zamawiający może skorzystać z zakupu innego leku o tej samej nazwie
międzynarodowej, jeżeli cena będzie niższa od leku ujętego w niniejszej umowie.
4/Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości leków w stosunku do
ilości zawartych w załączniku do umowy (ofercie) .
§ 4.
1/Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura z dołączonymi
dokumentami ilości przyjętego towaru podpisana przez upoważnionego
pracownika zamawiającego.
2/Płatność faktury w PLN nastąpi przelewem bankowym na rachunek
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dostawcy w: .........................................................................................
..............................................................................................................
w okresie 30 dni licząc od daty dostawy towaru.
§ 5.
1/Ustala się karę umowną, płatną zamawiającemu, za odstąpienie przez dostawcę
od umowy w wysokości 10% wartości umowy.
2/Kary umowne płatne zamawiającemu za nieterminowe dostarczenie leków, lub
dostaw niezgodnych pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami,
określa się w wysokości 0,5% od wartości niedostarczonego towaru, za każdy
dzień zwłoki.
3/Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez dostawcę, tj.
nieterminowe lub niezgodne z zamówieniami pod względem ilości bądź
asortymentu realizowanie dostaw a także istotne powtarzające się uchybienia w
zakresie jakości dostarczanych leków lub ich terminów ważności, dają podstawę
odbiorcy do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa
dostawcy do naliczenia kar umownych.
§ 6.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest załącznikiem do niniejszej
umowy i stanowi jej integralną część.
§ 7.
Ewentualne spory wynikłe z niewłaściwej realizacji niniejszej umowy będzie
rozstrzygać sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego .
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Dostawca:
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