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                                                       Załącznik nr 4 do siwz 
 

UMOWA  nr  ……………/2012 
 
       zawarta w dniu ......................r.  w Szczecinie 
 
          pomiędzy : 
 
Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej"  ul. Eugeniusza Romera 21- 29 71-246 Szczecin 
 
reprezentowanym przez : 
 
Dyrektora – Ryszarda Budzisza 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
        a 
 
(nazwa podmiotu) : ...................................................  
 
adres siedziby: ............................................................ 
 
NIP:                  ............................................................ 
 
(forma prawna) : ............................................................ 
 
reprezentowanym przez : ............................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759, z późn. zmianami). 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest codzienna realizacja recept i zapotrzebowań dla mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, w tym 
realizacja leków pilnych zawsze w razie potrzeby i na każde żądanie wraz z dostawą do 
zamawiającego. 

2. Dostawa produktów farmaceutycznych  odbywać się będzie na podstawie indywidualnych 
recept  i zapotrzebowań mieszkańców Domu Pomocy Społecznej DKiPZS. 

 
§ 2 

 
1. Zamawiający w jego imieniu upoważniony pracownik- Pani……………………… 

lub Pan………………………………………… będzie składał wykonawcy zamówienia 
(telefonicznie lub osobiście na miejscu w Domu Pomocy Społecznej DKiPZS) na realizację 
recept  na kolejną dostawę wraz z podaniem terminu dostawy. Odbiór zleconych do 
realizacji recept wykonawca obowiązany jest potwierdzić w rejestrze zamawiającego 
imieniem, nazwiskiem, datą oraz podać ilość odebranych recept jako „Pilne”. Lista osób 
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upoważnionych przez wykonawcę do odbioru zleconych do realizacji recept stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Zamawiający w razie potrzeby pilnej realizacji leku może skorygować telefonicznie złożone 
zamówienie upoważnionemu pracownikowi wykonawcy. 

3. Wykonawca wystawi faktury sprzedaży imiennie dla każdego mieszkańca oddzielnie  
z rozliczeniem: 
a). opłaty do limitu dla Domu Pomocy Społecznej 
b). opłaty powyżej limitu dla mieszkańca 
c). pełnopłatnych leków dla mieszkańca po upuście. 

 
 

§ 3 
1. Zamówione leki będą dostarczane do miejsca ich odbioru transportem wykonawcy na jego 

koszt i ryzyko najpóźniej następnego dnia w godzinach: od 08:00 do 13:00 od daty 
pokwitowania w rejestrze zamawiającego odbioru zleconych do realizacji recept  
z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 .   

2. Realizacja recept oznaczona w rejestrze zamawiającego „Pilne” powinna być zrealizowana 
w tym samym dniu co ich odbiór, także w dni wolne i święta.  

3. Miejscem odbioru leków jest Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 pok. nr 116 ambulatorium . 

4. Wymagany okres gwarancji- zgodny z terminem ważności produktu, jednakże nie mniej niż 
12 miesięcy licząc od chwili dostarczenia towaru do zamawiającego. 

5. W przypadku dostarczonych leków posiadających termin ważności 12 miesięcy lub krótszy 
od momentu ich wyprodukowania, dopuszcza się aby okres ważności przedmiotu dostawy 
wynosił co najmniej 6 miesięcy. 

6. W przypadku dostarczenia przez wykonawcę przedmiotu zamówienia niezgodnego  
z polskimi normami lub którego okres ważności jest krótszy niż 6 miesięcy zamawiający 
może żądać niezwłocznej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wolny od wad na koszt 
i ryzyko wykonawcy. 

7. Zamawiający zapłaci za leki umieszczone na wykazach Ministra Zdrowia zgodnie  
z obowiązującymi cenami urzędowymi oraz przedstawioną ofertą cenową  
z dnia…………….. 

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
9. Ceny wymienione w załączniku są cenami maksymalnymi i będą ulegać odpowiedniemu 

obniżeniu w razie obniżenia cen tych samych towarów oferowanych przez wykonawcę. 
10. W przypadku wzrostu cen urzędowych leków, ceny mogą wzrosnąć do wysokości 

ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania konkurencyjnej ceny za leki stuprocentowe 

czyli takie, które nie posiadają limitów refundacji przez NFZ.  
12. W przypadku wprowadzenia nowych cen urzędowych i limitów refundacji leków bądź 

zmiany cen preparatów przez producentów powodujących zmiany cen leków, wykonawca 
powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, podając nowe ceny jednostkowe brutto oraz 
odpłatności pacjenta i DPS. 
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§ 4 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dostawy mniejszej ilości produktów niż 
określone w załączniku nr 1A do SIWZ , jednak zmniejszenie to nie może przekroczyć 30%.  
W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego. 

§ 5 
 
Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2013r.  do dnia 31.12.2013r. 
 

§ 6 
 

Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawy towarów własnym transportem lub 
zlecić dostawę innemu przewoźnikowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 

§ 7 
 

Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu. 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego 
towaru oraz wszelkie wynikające z tego tytułu skutki prawne. 

 
§ 8 

 
1. Dokumentem potwierdzającym dostawę uzgodnionej i odbieranej partii leków, zgodnie  

 z zamówieniem będzie rejestr sprzedaży faktur VAT za okres tygodniowy, wystawiony 
przez wykonawcę na podstawie indywidualnych faktur zakupu na poszczególnych 
mieszkańców, dostarczonych każdorazowo wraz z towarem zamawiającemu. 

2. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową zamawiający wyznacza 
Kierownika Działu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego. 

3. Rejestr  sprzedaży faktur VAT o którym mowa w ust. 1 będzie dla zamawiającego podstawą 
do dokonywania płatności za dostarczoną partię towaru. 

4. Każdorazowo zapłata należności nastąpi przelewem na konto wykonawcy podane na 
rejestrze faktur VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania rejestru faktur VAT przez 
zamawiającego.  

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przelewu bankowego przez 
zamawiającego.  

 
§ 9 

 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony zobowiązują 

się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10% łącznej wartości wszystkich dostaw zrealizowanych do czasu odstąpienia, 
rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez zamawiającego z powodu okoliczności 
leżących po stronie wykonawcy.  

2) 10% łącznej wartości wszystkich dostaw zrealizowanych, do czasu odstąpienia , 
rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez wykonawcę z powodu okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy. 

3) 30.000,00 zł (słownie :trzydzieści tysięcy złotych ) z powodu niewykonania umowy   
w okresie jej obowiązywania. 
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4) 1% całkowitej wartości dostawy niezrealizowanej w całości w terminie za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od terminu wskazanego w § 3 ust. 1 , jednakże nie 
mniej niż 100,00 zł. 

5)  1% całkowitej wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce towarów wadliwych, 
jednakże nie mniej niż 100,00 zł. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości 
wszystkich dostaw zrealizowanych do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  
z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiajacy z zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
przekraczających kary umowne do wysokości poniesionych przez niego strat i utraconych 
korzyści. 

5. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego   
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy 
przez jego kooperantów. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych zamawiającemu kar umownych  
z należności przysługujących wykonawcy.  
 

§ 10 
 

1. Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 
    i naliczenia kar, o których mowa w § 9 umowy w sytuacji  dwukrotnego stwierdzenia 
   dostarczenia Zamawiającemu złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub niezachowania 
    innych warunków umowy.  
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. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
     należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. Poza przypadkami, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
    od umowy w szczególności gdy: 

1) firma Wykonawcy zostanie rozwiązana 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 
albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem 
      miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach,  
     w tym uchwał Rady Miasta  Szczecin regulujących działalność Domu Pomocy Społecznej  
     Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, których wejście w życie  
     uczyni niecelowym realizację usług dostawy na warunkach określonych niniejszą umową. 
     Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po  
      miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.  
5. Wypowiedzenie umowy w sytuacji o której mowa w ust. 4 nie rodzi po stronie wykonawcy  
     żadnych roszczeń z tytułu wskazanego sposobu rozwiązania niniejszej umowy.  
 

§ 11 
 
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 12 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia , która stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 

 
§ 13 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności  
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 ze zm.). 

 
2. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego 
lub Wykonawcy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
3. Ewentualne zmiany  umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
 
Właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny w Szczecinie. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  

otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający. 
 

 
 
 ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA :  
 
 
 
 
  ................................................... 
        RADCA PRAWNY 
 
 
 
 
….……………………………. 
          Kontrasygnata 


