
  

      Załącznik nr   5  do SIWZ 

 

U   M   O   W   A  /  w z ó r  

   

Do przetargu nieograniczonego BZP Nr ogłoszenia  …………… z dnia  ………………r. 

 

Zawarta w dniu  ….. r. w  Radomiu pomiędzy:  

Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1,  

tel./fax. (48) 362-48-47  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego  Warszawy w 

Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS  0000096809 , posiadającym numer identyfikacyjny NIP 9481668643, Regon 670206286    

reprezentowanym przez: 

1.   Dyrektor RSPR    -     lek. med.  Piotr Kowalski 

a 

…………………………………………………………………….. 

(nr identyfikacyjny NIP ……………….., REGON …………………. ), zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

 

1.  ……………………………….. 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z   2015r, poz. 2164)o następującej treści: 

                                                                                        § 1 .  

Przedmiot umowy, okres obowiązywania 

1. Przedmiot zamówienia stanowi   :  dostawa produktów farmaceutycznych   oraz  wyrobów 

diagnostycznych   część Nr 1 lub część Nr 2 do siedziby Zamawiającego,   zgodnie z   opisem 

przedmiotu zamówienia  zawartym w SIWZ oraz załączniku  nr 1  oferty  tj.( + załącznik 1 A -

Formularz cenowy stanowiący integralną część umowy). 

2. Na podstawie umowy Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na 

Zamawiającego  własność towarów będących przedmiotem umowy, a  Zamawiający zobowiązuje 

się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie. 

3.  Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych 

potrzeb  swojej jednostki. 

4. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy w 

całości lub w części. 

5. Termin realizacji umowy: 

- Część nr  1 lub część Nr 2  –  umowę zawiera się na okres 24 miesięcy licząc od daty jej zawarcia/ tj. 

od dnia ….. do dnia……./  lub do  wyczerpania  wartości przedmiotu umowy czyli kwoty ….. zł 

/brutto/ podanej w ofercie nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy. 

 

§ 2 .  

Warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na 

podstawie składanych zamówień, w ciągu  ……./ 4 dni/ od chwili otrzymania zamówienia faksem 

lub na piśmie, złożonego ze strony Zamawiającego przez pracownika  magazynu aptecznego 

RSPR. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby 

       Zamawiającego w zakresie dostaw poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć towar i rozładować na swój koszt w siedzibie Odbiorcy, tj. 



  

magazynie aptecznym (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 15.00. Jeżeli dostawa wypada w 

dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu aptecznego dostawa nastąpi w 

pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

Warunkiem przyjęcia dostawy jest  faktura , musi być dołączona do dostawy w dniu dostawy 

celem możliwości jej zaksięgowania i wydawania w dniu dostawy zgodnie z serią i datą ważności. 

5. Wymagana jest zgodność serii i daty ważności na fakturze i w dostawie. 

6. W przypadku realizacji zamówienia częściowego tzn. kiedy Wykonawca w całości nie przyśle 

zamówionego towaru, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji, które 

towary zostaną przesłane w późniejszym terminie oraz określenia terminu dostawy. 

7. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu   uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez 

      Zamawiającego. 

8. Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać; 

a. ulotkę w języku polskim, zawierającą, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego 

użytkownika informacje, 

b. właściwe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

c. opakowanie, które chronić będzie przed ubytkiem czy uszkodzeniem. Sposób pakowania 

i przewozu powinien odpowiadać właściwościom towaru. 

d. instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru. 

9. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towarów o terminie ważności krótszym, niż 12 m-cy, 

lub połowie okresu ważności bez uprzedniego uzgodnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zwrotu towaru na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia dostawy. 

10.  Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego  do 

przekazania dokumentów potwierdzających, iż dostarczane produkty są dopuszczone do 

obrotu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. 

nr 45, poz. 271 ze zm.) - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Radę Unii 

Europejskiej lub Komisję Europejską na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. 

11. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest ………………, tel. /48/ 

36-263-89 w.100. 

12. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest...............................  

§3. 

Reklamacj

e 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone towary w ramach umowy są wolne od 

wad. 

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku, 

- wad jakościowych w ciągu 14 dni. 

3. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko W Wykonawca ykonawcy. 

§4. 

Wartość umowy, zapłata ceny 

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ....................... zł brutto (słownie: ....................... ), w tym 

podatek VAT ....... %. 

2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych brutto 

określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr ........ do umowy. 

3. Ceny jednostkowe brutto towarów objętych niniejszą umową, określone w formularzu cenowym, 

będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem §8, pkt. 5.1. i 

5.2. 

4. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany 

przez niego na fakturze lub rachunku. 



  

5.  Zamawiającemu zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu  .....  dni od daty 

wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §4 ust. 5, przez Zamawiajacego, 

Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 

7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 

                                                                                           §5. 

Zmiana stron umowy 

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że 

czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54, ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.). 

§6. 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części Zamawiający.  

, może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto 

zamówionego, a nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia. W przypadku niedotrzymania 

przez Wykonawcę terminu określonego w §2 ust. 10 Zamawiający naliczy karę umowną, której 

wysokość określa się na 0,01% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcę przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca  

zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron zapłaci on 

Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w §3, ust. 2  Zamawiający  naliczy karę 

umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od umowy w przypadku braku uzyskania 

kontraktu z NFZ na towar objęty umową. W takim wypadku Wykonawca  może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy - dotyczy 

części nr 1, 2 i 3. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§7. 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający  i Wykonawca  podejmą starania w celu  polubownego rozstrzygnięcia  wszelkich 

sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i  Wykonawca  nie są w 

stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§8. 

Prawo właściwe, język, zmiany umowy 

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię 



  

udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks 

cywilny. 

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru  Wykonawca , chyba że Zamawiający  przewidział możliwość 

dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

5. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy: 

5.1. Zmiana stawki podatku VAT wprowadzona przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia 

w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny 

brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 

5.2. Ceny jednostkowe brutto towarów mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen urzędowych, 

wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra . 

5.3. Zamawiający  dopuszcza, że w przypadku niemożliwości dostawy przedmiotu zamówienia 

(jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się 

dostawę 

w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej 

(substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie 

przewyższać ceny leku z oferty. 

5.4. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron umowy. 

5.5. W przypadku niewykorzystania ilości określonych w umowie dopuszcza się przedłużenie umowy 

za zgodą obu stron nie dłużej jednak niż na okres 12  m-cy. 

6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3,4,5 niniejszego § są nieważne. 

§9. 

Egzemplarze umowy 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy  oraz jeden egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1A - Formularz cenowy 

lub 

 Załącznik nr 1A - Formularz cenowy   

  
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    WYKONAWCA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


