Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA NR …………………………..
realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie
antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”
zawarta w dniu ............................................. w Warszawie, pomiędzy:
Ministrem Zdrowia działającym poprzez:
Krajowe Centrum ds. AIDS z siedzibą w Warszawie (02-829), przy ul. Samsonowskiej 1, zwanym
dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………, działającego na podstawie
udzielonego przez Ministra Zdrowia pisemnego upoważnienia do zawierania umów
na wykonywanie zadań zleconych przez Ministra Zdrowia,
a firmą ………………………………… z siedzibą w ……….. (……..), przy ul. ………………..,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., …. Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ……………., NIP: …………., REGON:
……………, o kapitale zakładowym w kwocie ………………….1, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………..,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze
……….., przeprowadzonego w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Zakład Zamówień
Publicznych przy Ministrze Zdrowia, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”, zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz
Zamawiającego leków antyretrowirusowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy,
zwanych dalej: „Lekami”, a także do utworzenia magazynu depozytowego Leków, ich
magazynowania i dostawy do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców docelowych,
a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości i na
zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy Leki do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS, który
zostanie wyodrębniony przez Wykonawcę na terenie magazynu hurtowni farmaceutycznej
zlokalizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i będzie przez niego
prowadzony pod adresem: ________________________, zwanego dalej „magazynem
depozytowym”.

1

Dotyczy spółki kapitałowej, w innych przypadkach podane zostaną informacje odpowiednie do formy prowadzenia
działalności gospodarczej
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3. Szczegółowy wykaz, liczbę opakowań oraz ceny Leków, a także terminy ich ważności
i wymagany termin ich dostawy do magazynu depozytowego określono w załączniku nr 1 do
umowy.
4. Dostawa Leków do magazynu depozytowego zostanie potwierdzona w formie protokołu
zdawczo-odbiorczego, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy,
podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron, zwanego dalej: „protokołem
zdawczo-odbiorczym”
5. Leki winny być opakowane zgodnie z dokumentacją rejestracyjną (oryginalne opakowania)
i zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Do każdego opakowania winna być
dołączona ulotka dla pacjenta w języku polskim.
6. W dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, prawo własności Leków przechodzi na
Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

§2
Wykonawca gwarantuje jakość Leków, zgodną z wymaganiami określonymi w przepisach
szczególnych, a w szczególności z wymaganiami jakościowymi określonymi w pozwoleniu na
dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polski lub pozwoleniu na dopuszczenie do
obrotu wydanym przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską lub państwo
członkowskie Unii Europejskiej.
Wykonawca gwarantuje dostawę Leków z terminem ważności zadeklarowanym w treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, liczonym od daty dostawy Leków
do magazynu depozytowego i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wskazanym
w załączniku nr 1 do umowy, zwanym dalej „oferowanym terminem ważności”, który nie może
być krótszy niż minimalny termin ważności określony przez Zamawiającego w dokumentacji
postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz wskazany w załączniku nr 1
do umowy, tj. nie krótszy niż 18 (osiemnaście) miesięcy od daty dostawy Leków do magazynu
depozytowego i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zwany dalej „minimalnym
terminem ważności”.
W okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia dostawy Leków do magazynu depozytowego oraz
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) magazynowania Leków na własny koszt i ryzyko w magazynie depozytowym aż do czasu
wyczerpania zapasów, w sposób zgodny z warunkami wymaganymi dla tego rodzaju
produktów określonymi w treści przepisów szczególnych;
2) dostarczania Leków na własny koszt i ryzyko podmiotom leczniczym, których wykaz
zawiera załącznik nr 5 do umowy, zwanych dalej: „odbiorcami docelowymi”, nie później niż
w ciągu 72 godzin, a w przypadku dostawy „na ratunek” w ciągu 24 godzin od momentu
przesłania przez Zamawiającego zamówienia określającego asortyment oraz odbiorcę
docelowego, na numer faksu lub adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy,
o którym mowa w § 5 ust. 2, przy czym Leki dostarczane odbiorcom docelowym nie mogą
mieć terminu ważności krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy od dnia dostawy do odbiorcy
docelowego, zwanego dalej „wymaganym terminem ważności”;
3) monitorowania dat ważności Leków i przekazywania informacji o stanie magazynowym
(określającej nazwę Leków i liczbę opakowań pozostających w magazynie depozytowym) na
ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy, w terminie do
10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca;
4) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenia kontroli
stanu Leków w magazynie depozytowym, w terminie do 3 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o zamiarze dokonania kontroli przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do magazynowania i transportowania Leków zgodnie
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z warunkami transportu i przechowywania,
określonymi w ważnym pozwoleniu na
dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polski lub pozwoleniu na dopuszczenie do
obrotu wydanym przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską lub państwo
członkowskie Unii Europejskiej oraz do stosowania systemu jakości określającego obowiązki,
procesy i środki zarządzania ryzykiem związane z prowadzoną działalnością na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności do przestrzegania procedur
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie,
przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych.
5. Podstawą do uznania dostawy Leków do poszczególnych odbiorców docelowych za wykonaną
stanowić będzie każdorazowo protokół zdawczo–odbiorczy, sporządzony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, wskazujący miejsce i datę dostawy, nazwę leku i liczbę
dostarczonych opakowań oraz podpis osoby uprawnionej, przekazany Zamawiającemu przez
odbiorcę docelowego.

1.

2.

3.

4.

§3
Wartość umowy łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług, ustalona zgodnie z cenami
jednostkowymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy (wartość brutto), nie przekroczy
kwoty:
1) w odniesieniu do części nr __ postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę –
___________________ zł brutto (słownie: …………. …./100 złotych);
2) w odniesieniu do części nr __ postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę –
___________________ zł brutto (słownie: …………. …./100 złotych).
Ceny brutto, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
niniejszej umowy, a w szczególności:
1) koszty sprzedaży, dostawy i magazynowania Leków;
2) koszty transportu zagranicznego i krajowego Leków do magazynu depozytowego oraz
koszty transportu Leków z magazynu depozytowego do poszczególnych odbiorców
docelowych;
3) koszt utworzenia i prowadzenia magazynu depozytowego;
4) koszty ubezpieczenia Leków za granicą i w kraju do chwili ich przekazania odbiorcom
docelowym;
5) koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, a także koszty załadunku
i rozładunku u odbiorcy docelowego;
6) wszelkie koszty pośrednie (np. koszty rewizji generalnej, opłaty lotniskowe, koszty badań
kontroli międzynarodowej);
7) koszty odprawy celnej, cło i podatek od towarów i usług;
8) koszty związane z czynnościami odbioru Leków oraz kontroli magazynu depozytowego,
o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 4;
9) koszty związane z udzieloną gwarancją jakości, o której mowa w § 6 - 7 oraz koszty wymiany
Leków, o której mowa w § 8;
10)zysk Wykonawcy.
Za Leki dostarczone do magazynu depozytowego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
stanowiącą równowartość iloczynu liczby opakowań Leków odebranych przez Zamawiającego
i ich ceny jednostkowej określonej w załączniku nr 1 do umowy, przy czym podstawę do
wystawienia faktury z tego tytułu stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
Płatność należności, o której mowa w ust. 3, zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy nr _______________________________, potwierdzony przez Wykonawcę w treści
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faktury, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
5. W przypadku wykonania zamówienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
płatność, o której mowa w ust. 4, może zostać wstrzymana do czasu wywiązania się przez
Wykonawcę z zobowiązań wskazanych w treści niniejszej umowy.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że ma prawo do niezrealizowania płatności, jeżeli nie otrzyma do dnia
15 grudnia 2017 r. prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej niezrealizowanej części na
podstawie § 10 ust. 3.
§4
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi kwota, która służy pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wniesiona przez Wykonawcę
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie ____________________________.
2. Kwota zabezpieczenia została ustalona w wysokości 3% (trzech procent) łącznej wartości
umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, tj. w kwocie ____________ zł (słownie:
……………).
3. Strony ustalają, że Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w następujący sposób:
1) 70% (siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia, tj. kwotę ____________ zł (słownie:
…………….), w terminie 30 od dnia wykonania zamówienia, tj. bezusterkowego odebrania
Leków przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym;
2) 30% (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia w kwocie ____________ zł (słownie:
…………..), w terminie 14 dni od dnia upływu 24-miesięcznego okresu rękojmi za wady,
którego bieg rozpoczyna się w chwili bezusterkowego odebrania Leków przez
Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
§5
1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pod względem merytorycznym będzie
sprawowała Pani ___________ i Pani ___________ tel. ___________________, fax
___________________, e-mail ___________________________, pod względem gospodarki
magazynowej Pan ___________ tel. ___________________, fax ___________________, e-mail
___________________________.
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie sprawował/a ____________, tel.
___________________, fax ___________________, e-mail ___________________________.
§6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, jeżeli Leki obarczone są
wadą zmniejszającą ich wartość lub użyteczność, jak również, gdy zostały wydane
w stanie niepełnym, w szczególności z terminem ważności krótszym niż oferowany termin
ważności.
2. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonych Leków z zamówieniem, Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach, widocznych uszkodzeniach lub o tym, że
otrzymany Lek uległ zniszczeniu podczas przechowywania lub transportu, w ciągu 7 dni od
dnia ich stwierdzenia, z zastrzeżeniem ust. 8.
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3. W przypadku stwierdzenia braków, widocznych wad, uszkodzeń lub zniszczeń dostarczonych
Leków, Wykonawca podejmie niezwłocznie na własny koszt działania, mające wyeliminować te
braki, wady, uszkodzenia lub zniszczenia, poprzez dostarczenie brakującej liczby opakowań
Leków albo ich wymianę częściową lub całkowitą.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy brakującej liczby opakowań Leków lub wymiany na
Leki wolne od wad, zniszczeń lub uszkodzeń, na własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania
informacji od Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach, z zastrzeżeniem ust. 9.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ukrytych (w ciągu całego okresu
użytkowania Leków, jednak nie dłużej niż w terminie ich ważności), Wykonawca wymieni
wadliwe Leki na swój koszt, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu wad.
W tych okolicznościach na żądanie Wykonawcy, wadliwe Leki zostaną zwrócone na jego koszt,
w terminie uzgodnionym prze Strony.
6. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać
przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ. W przypadku potwierdzenia się
zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do dostarczonych Leków, koszt wskazanej wyżej
ekspertyzy obciąża Wykonawcę.
7. Z chwilą przyjęcia Leków przez odbiorcę docelowego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za wady powstałe wskutek postępowania niezgodnego z instrukcją
producenta.
8. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy do magazynu depozytowego Leki z terminem
ważności krótszym niż oferowany termin ważności, Zamawiający może odmówić przyjęcia
dostawy albo przyjąć Leki z takim terminem ważności, o ile jest wysoce prawdopodobne, że
będą one mogły być wykorzystane przez odbiorców docelowych w tym terminie oraz
z zastrzeżeniem, że w dniu dostawy Leków do odbiorcy docelowego dotrzymany zostanie
wymagany termin ważności. Jednakże w razie gdy po przyjęciu Leków z terminem ważności
krótszym niż oferowany termin ważności powstanie zagrożenie, że w dniu dostawy Leków do
odbiorcy docelowego nie mógłby być dotrzymany wymagany termin ważności, Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany Leków zagrożonych ich niewykorzystaniem na Leki z terminem
ważności nie krótszym niż minimalny termin ważności.
9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8, dostawa Leków o nowym terminie ważności
nastąpi nie później niż w dniu, po upływie którego nie mógłby być dotrzymany wymagany
termin ważności i zostanie potwierdzona w formie pisemnych protokołów zdawczoodbiorczych, podpisanych przez Strony, sporządzonych odpowiednio według wzorów
stanowiących załącznik nr 2 i 3 do umowy. Postanowienia § 8 ust. 3, 4 i 5 stosuje się
odpowiednio.
10. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8, zgoda Zamawiającego na przyjęcie Leków
z terminem ważności krótszym niż oferowany termin ważności, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku zapłaty kary umownej ustalonej odpowiednio zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2
pkt 5 lub 6.
11. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wymiany Leków o terminie
ważności krótszym niż oferowany termin ważności na Leki pozbawione tej wady, Wykonawca
zobowiązany jest dodatkowo zapłacić karę, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 7, obliczoną od
wartości brutto Leków objętych obowiązkiem wymiany, a w razie uchybienia terminowi
wymiany tych Leków określonemu w ust. 9 – również zapłacić karę umowną określoną w § 9
ust. 2 pkt 8.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że Leki objęte niniejszą umową są wolne od wad prawnych,
w szczególności ich wytwarzanie, wprowadzenie do obrotu, import i używanie nie naruszają
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2.

3.

4.

5.

praw osób trzecich, w tym w szczególności wynikających z ochrony praw własności
intelektualnej i praw własności przemysłowej.
Wykonawca oświadcza, że w razie wystąpienia w stosunku do Zamawiającego przez osoby
trzecie z roszczeniami wynikającymi z jakichkolwiek praw osób trzecich do Leków objętych
umową, zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń, w tym
z tytułu poniesionych strat, odszkodowań, nałożonych kar i kosztów poniesionej pomocy
prawnej.
Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne
przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia ich praw związanych z Lekami objętymi niniejszą umową i zobowiązuje się
naprawić każdą szkodę, którą Zamawiający może ponieść lub za którą Zamawiający może stać
się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać zobowiązany, w związku
z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu
oraz w związku z jakimkolwiek innym postępowaniem, w wyniku złożenia przez Wykonawcę
nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych praw własności intelektualnej lub
przemysłowej, w tym zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone,
a także pokryć wszelkie związane z tym koszty i wydatki Zamawiającego, w tym koszty obsługi
prawnej.
Wykonawca zobowiązuje się, że w razie wystąpienia w stosunku do Zamawiającego przez
osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z jakichkolwiek praw tych osób do Leków objętych
niniejszą umową, zapewni Zamawiającemu wszelkie niezbędne wsparcie i pomoc.
Jeżeli z powodu wady prawnej Leków objętych niniejszą umową, Zamawiający będzie
zmuszony wydać go osobie trzeciej lub nie będzie mógł używać przedmiotu Umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 w odniesieniu do części, których dotyczy wada,
bez względu na inne postanowienia umowy.
§ 7’2

1. Wykonawca oświadcza, że realizacja zamówienia obejmować będzie czynności wykonywane
przez osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046,
z późn. zm.) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
2. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby, o której mowa
w ust. 1, zawierające w szczególności: wskazanie czynności wykonywanych przez tę osobę
w trakcie realizacji zamówienia, numeru orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność,
rodzaju zawartej umowy, określenie podmiotu zatrudniającego tę osobę, a także datę złożenia
oświadczenia i podpis osoby uprawnionej do jego złożenia.
3. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę, że czynności związane z realizacją zamówienia są
wykonywane przez osobę, o której mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 2,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w kwocie odpowiadającej
5% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. Postanowienia § 9 ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
4. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, zatrudniona jest przez podwykonawcę, przepisy
niniejszego paragrafu w zakresie w jakim odnoszą się do Wykonawcy dotyczą także
2

W przypadku złożenia stosownej deklaracji w ofercie Wykonawcy, dotyczącej wykonywania zamówienia
przy udziale osoby niepełnosprawnej
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podwykonawcy, z tym że za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu
przez podwykonawcę – odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca oświadcza
i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał powyższych zobowiązań, a umowa zawarta
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie zawierać postanowienia analogiczne do
opisanych w niniejszym paragrafie.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

§8
W ramach realizacji niniejszej umowy, w razie gdy okaże się, że w magazynie depozytowym
znajdują się Leki, w przypadku których nie mógłby być dotrzymany wymagany termin ważności
w dniu ich dostawy do odbiorcy docelowego, Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się
dostarczyć Zamawiającemu odpowiednią ilość Leków o terminie ważności nie krótszym niż
minimalny termin ważności, za jednoczesnym zwrotem przez Zamawiającego tej samej ilości
Leków niewykorzystanych.
Dostawa Leków o nowym terminie ważności nastąpi nie później niż w dniu, po upływie którego
nie mógłby być dotrzymany wymagany termin ważności i zostanie potwierdzona w formie
pisemnych protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisanych przez Strony, sporządzonych
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony dokonają
kompensaty wzajemnych roszczeń finansowych na podstawie wystawionych przez
Wykonawcę:
1) faktury korygującej do uprzednio wystawionej faktury sprzedaży Leków oraz protokołu
zdawczo-odbiorczego zwrotu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do umowy;
2) faktury za dostawę Leków o terminie ważności nie krótszym niż minimalny termin ważności,
w kwocie odpowiadającej iloczynowi ilości Leków dostarczonych Zamawiającemu zgodnie
z protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do umowy, o którym mowa w ust. 2, i ceny jednostkowej brutto Leków
określonej w załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu faktury, o których mowa w ust. 3,
wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi, o których mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni od
daty dostawy Leków o nowym terminie ważności.
Należność wynikająca z faktury, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie może być wyższa niż
należność wynikająca z faktury, o której mowa w ust. 3 pkt 1.
Wartość Leków podlegających wymianie w okolicznościach określonych w ust. 1, nie może
przekroczyć 15% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 w odniesieniu do
poszczególnych części umowy.
W razie zaprzestania produkcji, wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,
wstrzymania lub wycofania z obrotu Leków podlegających wymianie, o której mowa w ust. 1,
na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może wymienić Leki na inne
leki antyretrowirusowe o takich samych lub ulepszonych właściwościach, w ilości równej ilości
Leków podlegających wymianie i ich cenie jednostkowej nie wyższej od ceny jednostkowej
Leków podlegających wymianie.

§9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie:
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1) 20% wartości brutto niewykonanej części umowy – w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;
2) 20% wartości brutto niewykonanej części umowy – w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3) 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy – za
niewywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązań umownych, w szczególności
określonych w § 6 ust. 4 lub 5;
4) 100% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy – za
niewywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązań określonych w § 8 ust. 1 oraz § 11 ust. 4,
z zastrzeżeniem pkt 5-10;
5) 35% wartości brutto Leków dostarczonych z terminem ważności krótszym niż minimalny
termin ważności, obliczonej według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do
umowy, jeżeli Zamawiający przyjął dostawę w trybie określonym w § 6 ust. 8;
6) 20% wartości brutto Leków dostarczonych z terminem ważności krótszym niż oferowany
termin ważności, ale nie krótszym niż minimalny termin ważności, obliczonej według cen
jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli Zamawiający przyjął
dostawę w trybie określonym w § 6 ust. 8; postanowienia niniejszego nie stosuje się jeżeli
oferowany termin ważności jest równy minimalnemu terminowi ważności;
7) 80% wartości brutto Leków dostarczonych z terminem ważności krótszym niż oferowany
termin ważności, obliczonej według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do
umowy, jeżeli Zamawiający nie wyraził zgody na ich przyjęcie albo jeżeli Wykonawca nie
wywiązał się z obowiązku ich wymiany w trybie przewidzianym w § 6 ust. 8 zd. 2;
8) 0,5% wartości brutto Leków niedostarczonych w terminie, obliczonej według cen
jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy – za każdy dzień zwłoki
w którymkolwiek z terminów, o których mowa w § 1 ust. 3, § 2 ust. 3 pkt 2 lub § 6 ust. 4, 5 i 9;
9) 0,05% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki
w przekazaniu Zamawiającemu informacji o stanie magazynowym Leków za dany miesiąc
kalendarzowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3;
10)0,05% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki
w umożliwieniu Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli stanu Leków w magazynie
depozytowym w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 4.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy, z przyczyn innych niż leżące po stronie Wykonawcy, w wysokości
10% wartości brutto niewykonanej części umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych
w § 10.
4. Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy suma kar umownych nie pokrywa szkody powstałej w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy.
5. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 2, Zamawiający
wystawi Wykonawcy notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia
Wykonawcy przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża
zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w wysokości wynikającej z noty
obciążeniowej w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę.
6. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w ust. 3, Wykonawca
wystawi Zamawiającemu notę obciążeniową i zobowiąże Zamawiającego do dokonania
płatności w wysokości wynikającej z noty obciążeniowej w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiającego.
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1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

§ 10
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z właściwymi
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
Zamawiającemu, zgodnie z treścią art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień
publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej
niezrealizowanej części w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego, że
Wykonawca nie zrealizował przedmiotu Umowy lub jego części w terminie wskazanym
w umowie lub nie dostarczył Zamawiającemu do dnia 15 grudnia 2017 r. prawidłowo
wystawionej faktury, o której mowa w § 3 ust. 3, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
Oprócz przypadków wskazanych w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w terminie do 60 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego, wad prawnych
przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do części wskazanych
w załączniku nr 1 do umowy.
§ 11
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w ust. 2.
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę lub dodanie lub wykreślenie odbiorcy docelowego wskazanego w załączniku nr 5 do
umowy;
2) zmianę lokalizacji magazynu depozytowego wskazanej w § 1 ust. 2, pod warunkiem
uprzedniego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia w formie
pisemnej wskazującego nowy adres magazynu depozytowego zlokalizowany na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu;
3) wydłużenie okresu magazynowania, o którym mowa w § 2 ust. 3, do dnia, po upływie
którego nie mógłby być dotrzymany wymagany termin ważności, przy zachowaniu
niezmienności wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, w następujących
przypadkach:
a) gdy Leki nie zostały wykorzystane przed upływem okresu ich magazynowania, a ich
termin ważności jest dłuższy niż minimalny termin ważności,
b) gdy Leki podlegają wymianie, o której mowa w § 6 ust. 8 zd. 2,
c) gdy Leki podlegają wymianie, o której mowa w § 8 ust. 1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron
z zastrzeżeniem ust. 4.
Zmiana postanowień umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymaga dla swej ważności
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do
magazynowania Leków do dnia, po upływie którego nie mógłby być dotrzymany wymagany
termin ważności, ustalonego na podstawie terminu ważności Leków dostarczonych do
magazynu depozytowego określonego w treści protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa § 1 ust. 4 lub § 8 ust. 2. Jednakże jeżeli Zamawiający przyjął dostawę Leków w trybie
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określonym w § 6 ust. 8, okres magazynowania Leków nie może być krótszy niż wskazany w § 2
ust. 3.
§ 12
Prawa i obowiązki Wykonawcy, wynikające z postanowień niniejszej umowy, nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.), ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2017 poz. 459).
2. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe
z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy;
2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego (dostawa do magazynu depozytowego);
3) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – zwrot (zwrot z magazynu depozytowego);
4) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego (dostawa do odbiorcy docelowego);
5) Wykaz odbiorców docelowych.

Za Zamawiającego
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Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY
MAGAZYN DEPOZYTOWY LEKÓW
Nr
części3

Nazwa chemiczna Leku
/dawka / postać /
wielkość opakowania

Nazwa handlowa
Leku

Liczba
opakowań
Leku

Wymagany termin
dostawy do
magazynu
depozytowego
liczony od dnia
zawarcia umowy

Minimalny
termin
ważności
Leków4

Oferowany
termin
ważności
Leków5

ODBIORCA
DOCELOWY
LEKÓW
Wymagany
termin ważności
Leków6

Cena
jednostkowa
brutto
Leku
(opakowania)

Wartość brutto
Leków
(cena
jednostkowa x
liczba
opakowań)

w PLN
w PLN

Min. 18
miesięcy
Min. 18
miesięcy
Min. 18
miesięcy
Min. 18
miesięcy

Min. 12 miesięcy
Min. 12 miesięcy
Min. 12 miesięcy
Min. 12 miesięcy

3

Numer części postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.
Termin ważności Leków określony przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę, liczony od daty dostawy Leków do
magazynu depozytowego i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zwany w treści umowy „minimalnym terminem ważności”.
5
Termin ważności Leków zadeklarowany przez Wykonawcę w treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, liczony od daty dostawy Leków do magazynu
depozytowego i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zwany w treści umowy „oferowanym terminem ważności”.
6
Termin ważności Leków dostarczanych odbiorcom docelowym, liczony od daty dostawy Leków do odbiorcy docelowego, zwany w treści umowy „wymaganym terminem
ważności”.
4
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