
                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  
Modyfikacja II 

UMOWA  NR  AZP/..../16  
zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy: 

 
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
Ul. B. Krysiewicza 7/8,  
61-825 Poznań  wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod numerem KRS 0000003220 
NIP 778-11-28-565  REGON 630863147  
reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................................ 
 
zwanym dalej "Zamawiającym". 
a Firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) ............................................... ............. 
Z siedzibą w ......................................... przy ul. .............................................wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................................................................. 
NIP .................................... 
REGON ............................. 
 
Zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
lub ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
Imię i nazwisko ........................................................ działającym pod firmą ..................................... 
Z siedzibą w .......................................... przy ul. .................................................... wpisanym do 
ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ........................................... 
NIP ................................. 
REGON ......................... 
Zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
O następującej treści:  
                             
 

§ 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa produktów leczniczych*, płynów nfuzyjnych* i środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego* do Apteki szpitalnej przy ul. Krysiewicza 
7/8 i/lub Magazynu Leków przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu; Pakiet Nr ......................, 
których szczegółowy rodzaj – asortyment i ceny jednostkowe określa formularz cenowy, stanowiący  
załącznik do umowy.  

2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami prawa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu 
wszystkie oferowane produkty lecznicze (tj. świadectwa rejestracji w Polsce lub pozwolenia wydane 
przez Radę lub Komisje Europejską lub innych dokumenty dopuszczające do obrotu w Polsce) przez 
cały okres trwania umowy i zobowiązuje się przedstawić je do wglądu na każde wezwanie 
Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 

 
§ 2 

                                                                   Wartość umowy 1. Strony uzgadniają, że wartość umowy na okres 12 miesięcy wynosi:  



 Pakiet Nr .................... netto ............................. złotych plus podatek VAT ...%, co stanowi 
wartość brutto ................................. zł. (słownie: ...............................................................), 
zgodnie z ofertą sprzedaży.  Pakiet Nr .................... netto ............................. złotych plus podatek VAT ...%, co stanowi 
wartość brutto ................................. zł. (słownie: .................................................................), 
zgodnie z ofertą sprzedaży.  Pakiet Nr .................... netto ............................. złotych plus podatek VAT ...%, co stanowi 
wartość brutto ................................. zł. (słownie: ...................................................................), 
zgodnie z ofertą sprzedaży. 

 
2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
 
3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco siedziba 

Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z 
przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go 
Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, 
podatek VAT itp.). 

 
4. Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili przystąpienia do przetargu, tj.: 
a)  zmian cen urzędowych,  
b)  zmiana stawki podatku VAT wynikająca z przepisów powszechnie 

obowiązujących  
      lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  
      Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy   
      towar oferowany jest po cenie niższej. 
 
5. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe określenie 

okoliczności uzasadniających zmianę. 
 
6. Każda zmiana ceny, za wyjątkiem obniżki cen wynikającej z przestrzegania ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia (DZ. U z 2011 r. nr 
122 poz. 676 ze zm.) wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez dwie strony. 

                                                                                                 
§ 3 Dostawa 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy przedmiotu umowy  sukcesywnie przez 
okres  12 miesięcy od daty zawarcia umowy, bądź do wyczerpania kwot/y, o których mowa w § 2 
ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy Zamawiającemu w  ciągu 
maksymalnie  24 godzin od chwili złożenia zamówienia, przy czym dopuszcza się składanie 
zamówień faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie- jeżeli Wykonawca posiada 
system nagrywania rozmów.  
- dot. Pakietu nr 20 - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy Zamawiającemu 
w  ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego  od chwili złożenia zamówienia, przy czym dopuszcza się 
składanie zamówień faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie- jeżeli Wykonawca 
posiada system nagrywania rozmów.  

 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty lecznicze „na ratunek życia” do 6 godzin od 

momentu złożenia telefonicznego zamówienia. – nie dotyczy pakietu nr 20 
4. Miejsce dostaw -  Apteka szpitalna  przy ul. Krysiewicza  7/8 i Magazyn Leków przy ul. 

Jarochowskiego 18   codziennie  w dni robocze w godzinach od 9°°-11°°.  
5. Jako termin realizacji dostawy rozumie się  datę podpisania na fakturze przez Zamawiającego  

potwierdzenia wykonania dostawy. 



6. Zamawiający w chwili odbioru towaru zobowiązany jest sprawdzić czy zawartość dostawy zgadza  
się z dokumentami i czy opakowania zbiorcze nie są uszkodzone. Obowiązek sprawdzenia odnosi 
się  w szczególności do skontrolowania liczby opakowań zbiorczych oraz ich zawartości w 
przypadku  uszkodzenia. 

                                                
§ 4 

Warunki płatności 1. Płatność  będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego, w 
terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 
na konto wskazane w fakturze. 

2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do każdej dostawy opisanej w  elektroniczną wersją faktury 

– w formacie DataFarm lub Kamsoft. 
 

§ 5 
Gwarancja 1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określona 

datę końca okresu przydatności do stosowania. 
2. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do 

Zamawiającego. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji , że towar jest dobrej jakości i wolny od wad. W 

razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany 
będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad – w terminie …. dni od 
otrzymania reklamacji. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę , Zamawiający 
może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. 

5. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem     
ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

 
§ 6 

Kary umowne i odsetki 1. Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z  dostarczeniem przedmiotu 
umowy do Zamawiającego w terminach określonych w  § 3 ust. 2,3 Zamawiający ma prawo żądać 
kary umownej w wysokości  5% od wartości niezrealizowanej  dostawy  za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy 
Wykonawcy bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości zawartej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potracenia kary umownej z należnego wynagrodzenia 
wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Zamawiający pisemnie poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa.  

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a 
powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 7 

Zakupy interwencyjne 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub dostawa nie nastąpi w 
terminie określonym w § 3 ust. 2,3 , Zamawiający zastrzega sobie prawo  dokonania zakupu 
interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie 
dostawy, pod warunkiem że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe niż średnie 
ceny rynkowe 



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 i ceną dostawy ustaloną niniejszą umową. 

 
§ 8 

Zmiana i odstąpienie od umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej  umowy  wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, przy 
czym niedopuszczalne są zmiany oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy 
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 
na podstawie , której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust.3-6 oraz zakres 
zmian nie został przewidziany w ogłoszeniu lub SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie, którego zawarto niniejszą umowę. 

2. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.  

3. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu znaku 

towarowego lub praw patentowych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

2. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku 
albo na podstawie niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją 
ugodową drugiej Stronie  będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od ......................... do .......................................... 4. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, 
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ani 
regulowane w drodze kompensaty. 

5. W sprawach nieuregulowanych  umową zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004  roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.907  z późn. zm.) oraz Kodeksu 
cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
 

 
    

    ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 
 
 
  
 
 
 
 


