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UMOWA Nr           Projekt  
 

zawarta w dniu  ……………….pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-21-75-044 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”  

działającym poprzez jednostkę budżetową: 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” mającym swą siedzibę w Zaskalu przy ul. Kardynała Karola 

Wojtyły136, 34 - 424 Szaflary, reprezentowaną przez Marcina Jagłę - Dyrektora jednostki zwanej 

dalej „Odbiorcą”, 

 

a Firmą: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wewnętrznej procedury 

(zapytanie ofertowe) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Odbiorca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: sukcesywnej 

dostawie leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych zwanych w dalszej treści 

Umowy „lekami” na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, 

wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 oraz Specyfikacją (załącznik 

nr 1), będącymi integralną częścią Umowy, do Domu Pomocy Społecznej w „Smrek” w Zaskalu, 

ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary. 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy leki, których cenę jednostkową określa formularz 

ofertowy. 

3. Odbiorca zastrzega w trakcie obowiązywania Umowy możliwość zamawiania leków nie 

uwzględnionych w formularzu ofertowym, których możliwości zakupu nie można było 

przewidzieć w chwili przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę leków w następujących cenach: 

a) leki refundowane – zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

b) pozostałe leki – zgodnie z cenami obowiązującymi u Dostawcy. 

4. Ilość poszczególnych asortymentów leków wynikających z formularza ofertowego stanowi 

wielkość szacunkową. Strony dopuszczają możliwość ilościowego i rzeczowego ograniczenia lub 

zwiększenia dostaw leków określonych w formularzu ofertowym, w zależności od bieżących 

potrzeb Odbiorcy.   

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć leki w asortymencie, ilościach, gramaturach                                    

i opakowaniach jednostkowych, ustalonych przez Odbiorcę. 

2. Wykonawca będzie dostarczał leki na podstawie zamówienia składanego przez pielęgniarkę 

dyżurną Odbiorcy telefonicznie na nr telefonu………………….. lub e-mailem 

……………………… 
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Podstawą realizacji zamówienia są recepty lekarskie lub zapotrzebowania na leki bez recepty.  

3. Strony dopuszczają możliwość zamawiania leków nie wymagających dla realizacji recepty 

lekarskiej, w celu udzielenia pierwszej pomocy medycznej i medycznej pomocy doraźnej. 

4. Zamówione leki będą dostarczane do siedziby Odbiorcy transportem Wykonawcy na jego koszt i 

ryzyko w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia, zgodnie z ust. 2 Umowy, a w 

szczególnych przypadkach leki na „cito” w ciągu 6 godzin od momentu zamówienia, nie 

wyłączając niedziel i świąt.  

5. W przypadku nagłej konieczności, Wykonawca dostarczy Odbiorcy leki w czasie krótszym niż 6 

godziny od chwili złożenia zamówienia, zgodnie z § 2  ust. 2 niniejszej Umowy. 

6. Określenie pilności terminu, o którym mowa w ust. 4 i 5  leży po stronie pielęgniarki dyżurnej 

Odbiorcy, składającej zamówienie.  

7. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie zakupu. Potwierdzenie 

odbioru rzeczowego i ilościowego każdej partii leków dokonuje upoważniony pracownik 

Odbiorcy wskazany zgodnie z § 2  ust. 2.  

 

§ 3 

1. Odbiorca dopuszcza stosowanie leków zamiennych (równoważnych), w stosunku do leków, które 

są określone w formularzu asortymentowo-cenowym, o tej samej dawce i składzie, która nie 

powoduje różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym. 

2. Warunkiem dopuszczenia stosowania leków zamiennych, o których mowa w ust.1  jest: 

a) brak zamawianego preparatu; 

b) wycofanie danego preparatu z rynku, lub wstrzymania jego produkcji; 

c) zgoda uprawnionego pracownika Odbiorcy; 

3. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Odbiorcy o możliwości nabycia leku zamiennego, 

zgodnie z ust. 1 i 2 .  

4. W przypadku sprzedaży leku zamiennego Wykonawca zobowiązany jest wskazać Odbiorcy 

zamiennik w stosunku do leku z formularza ofertowego poprzez podanie informacji w załączniku 

do faktury. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w Umowie jest wolny od wad                  

i spełnia normy jakościowe określone przez instytucje upoważnione do badania produktów 

leczniczych.  

2. Okres ważności produktu wynosić będzie minimum 12 miesięcy lecz nie mniej niż  70 % terminu 

przydatności, przewidzianego dla danego produktu licząc od dnia dostawy. 

3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niezgodnego z normami,          

o którym mowa w ust. 1  i okresem ważności, o którym mowa w ust. 2 , Odbiorca może żądać 

niezwłocznej wymiany produktu na nowy, spełniający warunki zawarte w ust. 1 i 2, na koszt               

i ryzyko Wykonawcy.  

4. Transport leków do siedziby Odbiorcy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

regulującymi transport leków, w specjalnie wydzielonych przestrzeniach ładunkowych środka 

transportu, które zapewniają zabezpieczenie odpowiedniej temperatury właściwej dla danego leku, 

zabezpieczenie leków przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami 

mechanicznymi, a także mikroorganizmami i szkodnikami; gwarantujących warunki 

uniemożliwiające pomieszanie i skażenie leków oraz dostęp do leków osobom nieupoważnionym. 

5. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczony towar pod 

względem jego jakości. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością i zapewnia, że 

posiada odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa.  
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§ 5 

1. Ceny leków, o których mowa w § 1 Umowy pozostaną niezmienne przez okres obowiązywania 

Umowy. 

2. Ceny leków, o których mowa w § 1 Umowy mogą ulec zmianie jedynie w następujących 

przypadkach: 

a) zmian cen urzędowych ustalonych przez Ministra Zdrowia; 

b) zmian cen leków w przypadkach zmian określonych przez Ministra Zdrowia w zakresie 

wynikającym z aktów prawnych zmieniających; 

c) zmian obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych; 

d) zmian cen na niższe niż w formularzu ofertowym; 

e) w sytuacji gdy w trakcie trwania umowy wymagany przez Odbiorcę lek nie jest w danym 

momencie produkowany lub wstrzymana jego sprzedaż. 

3. Zmiana cen leków wymaga zgody obu Stron w formie pisemnego aneksu do Umowy, za 

wyjątkiem sytuacji przewidzianych w  § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2d Umowy.  

 

§ 6 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje szacunkowe wynagrodzenie w kwocie brutto: 

………………………… (słownie:……………………)  w tym: 

a) środki publiczne (odpłatność DPS) brutto:……… (słownie: ……………) 

b) środki prywatne (odpłatność mieszkańców DPS) brutto:……… (słownie: ……………)    

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury za zrealizowaną receptę lub zamówienie 

w następujący sposób:  

Nabywca: 

Powiat Nowotarski, 

ul. Bolesława Wstydliwego 14  

NIP 735-21-75-044  

Odbiorca 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, 

Ul. K. K. Wojtyły 136, 

34 - 424 Szaflary 

  Imię i nazwisko mieszkańca - (którego realizowana recepta/zamówienie dotyczy) 

3. Za dostarczony towar Odbiorca zapłaci Wykonawcy przelewem na konto wskazane na fakturze w 

terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty dostarczenia Odbiorcy faktury. 

4. Odbiorca zastrzega, że w sytuacjach nagłych (np. zmiana miejsca zamieszkania mieszkańca) DPS 

może zwrócić się o natychmiastowe wystawienie faktury.  

 

§ 7 

Wykonawca zapłaci Odbiorcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Opóźnienia w dostawie leków – w wysokości 10 % wartości dostawy, 

2. Dostawy przeterminowanych leków lub niespełnienia warunków, o których mowa w  § 4 ust. 

1 lub 4 Umowy – w wysokości 10% wartości dostawy, 

3. Odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                 

w wysokości 15 % wartości Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

4. Odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10 % wartości Umowy, o której 

mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  
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§ 8 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte umowa stanowią tajemnicę 

handlową Odbiorcy  i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom 

trzecim. 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……….. do  31.12.2020r. 

 

§ 10 

1. Odbiorca ma prawo, za uprzednim doręczeniem Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, do 

odstąpienia w każdym terminie (rozwiązanie bez wypowiedzenia) od Umowy w przypadku, gdy 

jakość dostarczanych przez Wykonawcę leków nie będzie odpowiadała obowiązującym normom 

wynikających z § 4 ust. 1 Umowy, w tym również w zakresie terminów ważności wynikających              

z § 4 ust. 2 Umowy, oraz w przypadku gdy leki nie zostaną dostarczone Odbiorcy w terminie, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Odbiorca może 

odstąpić od Umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny  

z Umową, Odbiorca może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu  dostaw, wyznaczając w tym 

celu Wykonawcy odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego 

terminu odstąpić od Umowy. 

4. Wykonawca ma prawo rozwiązana umowy w sposób natychmiastowy w przypadku, gdy Odbiorca 

zalega z płatnościami faktur za okres przekraczający jeden miesiąc 

 

§ 11 

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

§ 12 

1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

4. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla Odbiorcy. 

  

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

…………………………      ……………………………… 

Wykonawca:          Odbiorca: 


