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Umowa nr FZ/______/PN/6/2018 

(dalej: „Umowa”) 

zawarta w dniu _________________ w Warszawie pomiędzy: 

Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory 

Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066382, NIP: 525-001-10-42, Regon: 

000288567, reprezentowanym przez:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej: „Wykonawcą”, 

łącznie zwani: „Stronami”, a osobno: „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

na: „Dostawę leków biologicznych”, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy następujących leków ________________, dalej 

zwanych: „Lekami” do siedziby Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr __ do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Leków w zakresie jakości oraz producenta, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią złożonej oferty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw towaru przez cały okres 

obowiązywania Umowy. 

4. Leki dostarczone Zamawiającemu będą miały każdorazowo termin przydatności do użycia nie 

krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonych, a niezamówionych w zamówieniu 

częściowym Leków oraz zwrotu Leków niezgodnych ze złożonym zamówieniem. 

6. Koszty zwrotu, o których mowa w ust. 5 powyżej ponosi Wykonawca.  

 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia __________ do dnia __________  lub 

do momentu wyczerpania wartości Umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3 poniżej.  

2. W przypadku wyczerpania wartości Umowy przed dniem __________ Umowa wygasa  

z dniem wykorzystania całej wartości Umowy. 

3. W przypadku niewykorzystania całej wartości Umowy do dnia __________ Zamawiający 

dopuszcza możliwość przedłużania okresu obowiązywania Umowy z zastosowaniem cen 

określonych w Umowie. 
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§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

Umowy według cen jednostkowych wymienionych w ofercie. 

2. Łączna wartość Umowy wynosi ____________ zł (słownie: ____________ 00/100) netto, tj. 

____________ zł (słownie: ____________ 00/100) brutto. 

3. Wartość brutto zawiera wszystkie koszty związane z dostawą Leków, w szczególności: transport, 

opakowanie, ubezpieczenie, podatek VAT, opłaty celne itp. 

4. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres 

trwania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 12 Umowy. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu zamówienia  

określonego w § 1 Umowy maksymalnie do 70 % całkowitej wartości Umowy brutto, w okresie 

trwania Umowy całkowitej wartości brutto Umowy lub 70% całkowitej wielkości zamówienia 

podstawowego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostawy 

niezamówionych Leków.  

2. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca gwarantuje ilościową realizację przedmiotu 

Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.  

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Leków w ilości wskazanej w zamówienia w czasie 

nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania zamówienia złożonego pisemnie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej e-maila na adres: ____________ lub telefoniczne  przez 

pracownika Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy  

w składanym zamówieniu, jednak nie krótszy niż 24 godziny. Jeżeli dostawa przypada w dniu 

wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

2. Wykonawca dostarczy Leki na swój własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. 

magazynu aptecznego w siedzibie Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8°° do 14°°, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych  

u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i złożenia Leków w 

pomieszczeniach magazynu apteki, zgodnie ze wskazaniem personelu Zamawiającego na własny 

koszt.  

3. Dopuszcza się zmianę wielkości opakowań, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w § 12 

ust. 1 pkt 3 Umowy, a Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.  

4. Dopuszcza się dostawę odpowiednika Leku, w rozumieniu art. 2 pkt 13 lit a ustawy o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U.2017.1844), w zamian za oferowany Lek w sytuacji, o 

której mowa § 12 ust. 1 pkt 6 Umowy, a Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.  

5. Wykonawca gwarantuje dostawy Leków wolnych od wad. 

6. Każda partia danego Leku musi być jednolita asortymentowo z zamówieniem,  

o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez niego 

zamówieniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pod względem ilościowym i jakościowym. 

Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie 
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uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zwrotu opakowania otwartego lub uszkodzonego. 

8. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych Leków Zamawiający odmówi przyjęcia Leków, a 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić je niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin na 

Leki wolne od wad tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem. 

9. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki Leków stwierdzonych podczas dostawy  

w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zaistniałej sytuacji. 

10 W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych Leków, po dokonaniu odbioru: 

1) Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: 

___________ lub e-mailem na adres: ________________. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, Leków wolnych od wad 

niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca do każdej dostawy cząstkowej zobowiązany jest dołączyć oryginał faktury, na której 

wskazane będzie rodzaj, ilość i cena zamówionych Leków.  

2. Zapłata należności za wykonanie Umowy, będzie realizowana w częściach,  

w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie  

30 dni od daty dostawy kompletnych i wolnych od wad Leków oraz doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny u 

Zamawiającego, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu. 

4. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu  

i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

5. W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy Leków, termin płatności ulega wstrzymaniu i 

dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad dostawy Leków. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związanych 

z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie przeniesie na rzecz osób trzecich bez 

poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też 

faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby 

Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, 

subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca zobowiązuje się, 

iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 

upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 

działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo  

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane 

zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Umorzenie długu 
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Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy poprzez uregulowanie należności Wykonawcy w 

jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może 

nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że Leki został dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2017.2211), zwanej dalej: „ustawą pf”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego i w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Charakterystykę Produktu Leczniczego, zgodnie  

z wymaganiami ustawy pf oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktów leczniczych 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy pf, wydane na 

podstawie wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję 

Europejską. 

 

§ 8. 

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nie może skutkować przerwaniem  

udzielania przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych. W przypadku wystąpienia takiej 

przerwy z przyczyn wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy, pomniejszając wielkość 

zamówienia u Wykonawcy oraz obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający potrąci swoją należność  

z najbliższej realizowanej płatności na rzecz Wykonawcy.  

 

§ 9.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty następujących kar umownych: 

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy Leków ze 

stwierdzonymi brakami ilościowymi) lub zwłoki w usunięciu wady, o którym mowa w  § 5 

ust.8 Umowy - w wysokości 5% wartości brutto dostawy cząstkowej za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto Umowy, o której mowa w  § 3 ust. 2 

Umowy,  

3) w przypadku naruszenia zakazu opisanego w § 6 ust. 7 Umowy - w wysokości 5% wartości 

brutto Umowy, o której mowa w  § 3 ust. 2 Umowy za każdy przypadek naruszenia,  

2. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy not obciążeniowych, 

obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwot kar 

umownych z faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
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powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty (w szczególności w 

przypadku powtarzającej się niekompletnej lub nieterminowej dostawy) lub niewykonuje 

Umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni  od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.   

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy 

przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w zamówieniu. 

5. W sytuacji odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie wyłącznie za dostawy wykonane przed odstąpieniem. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona rozwiązująca 

Umowę powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

 

§ 11. 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Strony podają następujące adresy do doręczeń: 

1) Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 

med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, 

2) Wykonawca: _______________________________. 

3. Strony są zobowiązane do pisemnego informowania o każdej zmianie adresu. W przypadku 

niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na 

ostatnio wskazany przez Stronę adres uznaje się za skutecznie doręczone. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień Umowy w 

zakresie:  

1) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów powszechnie obowiązujących 

dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach Umowy; zmianie ulegnie cena 

jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, 

2) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany cen 

urzędowych lub wprowadzenia leków na listę cen urzędowych - zobowiązuje Wykonawcę w 

każdym momencie realizacji Umowy do wystąpienia do Zamawiającego z pisemną informacją 

o mającej nastąpić zmianie cen, przy czym zmiana cen leków nie może być wyższa niż cena 

urzędowa i cena, za jaką Zamawiający może nabyć leki zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi, 

3) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany 

wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z 

odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni), zawiadomi Zamawiającego na piśmie, 

załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta leków stwierdzające ten fakt, 

4) wydłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem 

nie wyczerpania wartości Umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy, 

5) przedmiotowym, tj. zastąpienia produktu objętego Umową odpowiednikiem w przypadku: 
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a) zaprzestania wytwarzania produktu leczniczego objętego Umową, 

b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji leku, 

c) niższej ceny odpowiednika; 

zmiana, o której mowa w pkt 5 będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie 

oparty na tej samej substancji aktywnej, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach 

co lek objęty Umową i przy cenie nie wyższej niż cena leku objętego Umową, 

6) wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych w § 1 ust. 1 Umowy 

(zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają 

możliwość zmiany Umowy w zakresie produktu wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach i składzie w 

cenie nie wyższej niż ta, która została określona w Umowie za wycofany produkt. 

2. Obniżenie ceny jednostkowej Leku nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe  

w przypadku zmiany cen u producenta, wskaźnika kursu euro, cen urzędowych itp. Jednocześnie 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej takiej zmianie (np. e-

mail, fax). 

3. Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Strony mogą dokonać zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

ustawy Pzp. 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy. 

 

§ 14. 

Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się 

rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową 

drugiej Stronie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 


