
 

 

1

Wzór umowy 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Umowa nr ...../2017  
 
zawarta w dniu .....-.....-2017 r., w Poznaniu, 
pomiędzy: 
Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Szpitalna 27/33 
60-572 Poznań 
Reprezentowanym przez: 
Dyrektora - dr n. med. Pawła Daszkiewicza 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a  
 
ul.  
Reprezentowanym przez: 
1.  
2. 
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą 

 
§1 

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat ogłoszonego przez Zamawiającego 
przetargu nieograniczonego 

§2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa leków do Szpitala Klinicznego im. 
K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości i asortymencie określonym w załączniku/ach do 
niniejszej umowy: załącznik (pakiet) nr ... 

2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy (w uzasadnionych przypadkach) 
prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu. 

3. Realizacja umowy będzie odbywać się sukcesywnie, w ilości wynikającej z zamówień 
cząstkowych Zamawiającego (składanych pisemnie). 

§3 

Dostawca (na własny koszt i ryzyko) zobowiązuje się dostarczyć do Szpitala Klinicznego im. K. 
Jonschera UM w Poznaniu (bezpośrednio do pomieszczeń magazynowych Apteki - wysokość 
wjazdu 3,5m) leki przedstawione w załączniku/ach do niniejszej umowy, zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną do postępowania 
przetargowego nr     - w nieprzekraczalnym terminie do 24 godzin (w trybie na ratunek: do 12 
godzin), licząc od daty złożenia pisemnego lub telefonicznego zamówienia przez 
Zamawiającego. Dostawca zapewni rozładunek zamówionego towaru oraz dostarczenie go do 
magazynu Apteki. Razem z towarem Dostawca dostarczy do Apteki również fakturę VAT 
(oryginał i kopię - do pozostawienia w Aptece). Dostawca każdorazowo umieści na fakturze 
(lub dokumencie dostawy) numer serii oraz datę ważności dostarczonego leku. 
Dostawca Przekaże do każdego opakowania ulotkę w języku polskim spełniającą wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.02.2009r. w sprawie wymagań 
dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotki (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1109, z późn. zm.). 
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Dostawca przekaże potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię ważnego pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu na terenie RP, lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię 

ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, wydanego przez Radę 

Unii Europejskiej lub Komisję Europejską wraz z charakterystyką produktu leczniczego oraz 

aktualną Kartę Charakterystyki Produktu Leczniczego w formie dokumentacji papierowej. 

 
§4 

1. Zamawiający zapłaci Dostawcy za dostarczone leki kwotę netto ... zł (słownie:  złotych 
/100), co daje brutto kwotę ... zł (słownie:  złotych /100). 

2. Zapłata przez Zamawiającego za dostarczone leki następować będzie w terminie do 30 
dni (licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego dostawy i otrzymania faktury).   

3. Zamawiający dokona przelewu na konto Dostawcy (podane na fakturze). 
§5 

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają (pod rygorem 
nieważności) formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. Z uwzględnieniem aktualnej treści art. 144 i nast. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy 
oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących 
aneksów, w szczególności: 
a) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku: zmiany stawki podatku VAT 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami), zmiany cen urzędowych (na listach leków 
refundacyjnych), 
b) aneks dopuszczający zmianę oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie: 
• nazwy preparatu przy zachowaniu jego parametrów, 
• sposobu konfekcjonowania, 
• liczby opakowań 
- nie zmieniający ceny jednostkowej i wartości umowy. 
Dostawca winien poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie oraz przedstawić 
Zamawiającemu stosowny aneks do umowy (pod rygorem nieważności zmiany). 
W przypadku braku pełnej realizacji przedmiotu umowy, Strony niniejszej umowy (na 
wniosek Zamawiającego) mogą w formie aneksu przedłużyć termin jej obowiązywania o 
dalsze trzy miesiące. 
3. Zmiana ceny (w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany ceny urzędowej) 
nastąpi w formie aneksu do niniejszej umowy i obowiązywać będzie z chwilą wejścia w życie 
stosownego aktu prawnego. 

§6 

1. W przypadku jeśli niniejsza umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy (określonego w treści §4) może 
ulec zmianie, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. 
2. Zmiana umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej (tj. w treści 
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§6 ust. 1) może mieć miejsce na pisemny wniosek Dostawcy zgłoszony do 
Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 30 dni (licząc od daty zajścia zdarzenia 
dającego podstawę do jego zgłoszenia). 

3. Wszelkie zmiany umowy mające miejsce w przypadku zaistnienia okoliczności 
wskazanych powyżej (tj. w treści §6 ust. 1) muszą być (pod rygorem nieważności) 
dokonane w formie pisemnej (w postaci aneksu do niniejszej umowy). 

§7 

1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania się o wszelkich 
zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania 
upadłościowego lub likwidacyjnego. 

2. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.   
 

§8 

1. W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leżącej po stronie 
Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3% wartości netto 
niewykonanej części dostawy (za każdy dzień opóźnienia). 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z winy 
leżącej po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 10% wartości netto niewykonanej części dostawy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z 
płatności za faktury VAT Dostawcy (na podstawie noty wystawionej przez 
Zamawiającego). 

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej) 
na zasadach przepisów kodeksu cywilnego.  

5. Za niezapłacenie w terminie przez Zamawiającego Dostawca naliczy Zamawiającemu 
odsetki ustawowe (za każdy dzień opóźnienia). 

6. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie umownym, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zakupu leków w innej firmie, a ewentualną różnicą w cenie obciąży 
Dostawcę. 

§9 

Niniejsza umowa została zawarta na okres 12 miesięcy (licząc od daty zawarcia umowy)  
i może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu 
wypowiedzenia. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (na prawach oryginału), po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron umowy. 

§12 

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają do rozpoznania 
właściwemu rzeczowo Sądowi w Poznaniu. 
 

Zamawiający:                                                                                 Dostawca: 
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Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Dostawcy 
 
jest: .................................................................. 
 
nr tel.: .............................................................. 

 


