












































































































ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
(Wzór Umowy) 

 
U M O WA N r … .  

( d a l e j  z w a n a  „ U m o w ą ” )  
 

 
W dniu ................. r. w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: 
 
spółką Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie 
(kod pocztowy: 05-510) przy ul. Gąsiorowskiego  12/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008796, REGON: 017173368, 
NIP: 1230930105, o kapitale zakładowym w wysokości 3 124 500,00 zł, zwaną dalej 
„Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
Jerzego Karwowskiego – Prezesa Zarządu,  oraz 
Leszka Krzyżosiaka – Wiceprezes Zarządu, 
 
a 
………………………… z siedzibą w ………………… przy ulicy …………………  wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta .....………    ….Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….., Regon: ……    , 
NIP: ……… …., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
……………………………………………, 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zawarto umowę, 
dalej zwaną „Umową”, następującej treści: 
 

Przedmiot zamówienia 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, zwanych dalej „Lekami", 
w zakresie pakietu ………. – zgodnie z ofertą z dnia ……….., która wraz z formularzami 
asortymentowo-cenowymi stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

2.  
3.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przez cały okres obowiązywania Umowy towaru 

dopuszczonego do stosowania na zasadach określonych w aktualnie obowiązującej Ustawie 
o wyrobach medycznych oraz Prawie Farmaceutycznym. 

5. Ilości Leków wskazane w załączniku nr 1 do umowy są ilościami szacunkowymi dla okresu 
trwania Umowy i mogą być niższe lub wyższe w poszczególnych pozycjach asortymentowych 
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości Leków niż określono w załączniku 
nr 1 do Umowy, o ile czynniki ekonomiczne lub społeczne wykażą konieczność takiego 
postępowania, a w szczególności w przypadku, gdy ilość i wartość świadczeń zdrowotnych 
zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, okażą się mniejsze od spodziewanych 
(ustalonych w oparciu o dane z lat ubiegłych) w chwili zawierania Umowy, a Wykonawca 
oświadcza, że wyraża na to zgodę. 



 
Dostawy 

§ 2 
1. Dostawy częściowe realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień przesyłanych faksem 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
2. Częstotliwość zamówień i rodzaj zamawianych Leków uzależnione będą od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 
3. Dostawa Leków  odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczać Leki zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i ponosi pełne ryzyko związane 
z niebezpieczeństwem ich przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania ich 
odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wykonawca gwarantuje dostarczenie Leków w opakowaniach zabezpieczonych w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw w terminie 2 dni roboczych od daty 
otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw awaryjnych w terminie 1 dnia roboczego 
od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. 

7. Wszystkie dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy transportem 
zapewniającym odpowiednie warunki przewozu. Wykonawca gwarantuje dostarczenie Leków 
w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający ich dekompletację oraz 
chroniący przed uszkodzeniem. 

8. Jako dostawę rozumie się jednorazową dostawę wszystkich określonych zamówieniem Leków. 
Wyładunek siłami Wykonawcy i dostarczenie Leków do ………… Zamawiającego. Do każdej 
dostawy Leków do ………. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół Odbioru Leków. 

9.  
10.  
11.  

 
 

Koordynatorzy 
§ 3 

Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy strony wyznaczają następujące osoby: 
1) .. Zamawiający: ………… – Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej, telefon 22 …….., faks 

22 ………..; 
2)  Wykonawca: ___________ ; Tel./fax:  _______________  

 
 

Gwarancja Jakości i Rękojmia 
§ 4 

 
1.  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowych i ilościowych na Leki objęte 

przedmiotem Umowy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres …….. miesięcy, liczony 
od daty dostawy Leków. 

3. W przypadku, gdy dostarczony Lek nie odpowiada pod względem ilościowym lub 
jakościowym wymaganiom Zamawiającego określonym w załączniku nr 1 do Umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w jednej z następujących form: 
pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości 



transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest 
dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się 
do dostarczenia Leku na własny koszt, odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub 
spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do Umowy – w terminie 
do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji – lub udzielić 
Zamawiającemu w tym terminie pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nieuznania 
reklamacji. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, reklamacja będzie uznana 
w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

6. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Leku, o której mowa w ust. 4, 
Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. 

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

8. Jeżeli z powodu wady prawnej Leku, Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, 
Wykonawca jest obowiązany do zwrotu należności za wydany przez Zamawiającego Lek bez 
względu na inne postanowienia Umowy. 

 
Wynagrodzenie 

§ 5 
1. Wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania nie przekroczy kwoty  …………….. 

zł brutto (słownie: ……………………………………………………….) w tym podatek VAT. 
2. W kwocie określonej w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, 

w tym w szczególności: koszty dostawy Leków, transportu, rozładunku, opakowania, czynności 
związanych z przygotowaniem dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające 
z polskiego prawa podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w 
związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający będzie dokonywał płatności za Leki faktycznie zamówione, dostarczone 
i odebrane, w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu ilości tych Leków i odpowiedniej 
dla nich ceny jednostkowej brutto, określonej w załączniku nr 1 do Umowy i nie jest 
zobowiązany do wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury  z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego: 

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. 
ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna 

NIP:129 09 30 105 
5. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4, jest Protokół Odbioru Leków 

podpisany przez pracownika Zamawiającego i ceny jednostkowe brutto określone 
w Załączniku nr 1 do Umowy. 

6. Zapłata za faktury, o których mowa w ust. 5, będzie dokonywana przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy NRB: …………………………………………………., w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i Protokołu Odbioru Leków  
wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia terminu płatności . 

7. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności 
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
 

Kary umowne 
§ 6 



1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu następujące kary: 
1) 10% wartości brutto Umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku gdy Zamawiający lub 

Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 
spoczywa na Wykonawcy, o których mowa w ust. 2; 

2) 0,3% wartości brutto Leków, których opóźnienie dotyczy, za każdy dzień zwłoki – 
w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 
6, w dostawie; 

3) 0,3% wartości brutto Leków, których opóźnienie dotyczy, za każdy dzień zwłoki – 
w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

2. Niezależnie od przypadków odstąpienia od Umowy odkreślonych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 
przynajmniej jednej z następujących przesłanek: 
1) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienia sposobu realizacji 
Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym 
wezwaniu; 

2) gdy termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub termin uwzględnienia reklamacji, 
o którym mowa w § 4 ust. 3, przedłuży się o więcej niż 30 dni. 

3. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że 
wypowiedzenie umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od daty powzięcia 
informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

4. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający 
wystawi Wykonawcy notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia 
Wykonawcy przy opłacaniu którejkolwiek faktury za realizację przedmiotu Umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w wysokości 
wynikającej z noty obciążeniowej, w terminie do 7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez 
Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy wartość  roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy,  przewyższa 
wartość  przewidzianych  kar umownych,  Zamawiający  lub Wykonawca może  dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
Cesja 

§ 7 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przenieść wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej Umowy na 
rzecz osób trzecich. 

 
Czas trwania umowy 

§ 8 
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy lub do 
wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1 Umowy – w zależności o tego, które z tych zdarzeń 
wystąpi jako pierwsze. 

 
Zmiana umowy 

§ 9 



1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp lub w ust. 2. 

2. Zmiany w umowie mogą być dokonane tylko w następujących nw. przypadkach, po uprzednim 
poinformowaniu drugiej Strony o ich wystąpieniu: 
1) zmiany terminu dostawy o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak 

niż o okres tych wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę wstrzymania dostawy, 
w następujących okolicznościach: 
a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,  albo działań   osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron, 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie dostawy, 

c) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji Leków lub braków Leków 
objętych przedmiotem zamówienia, w tym będące następstwem działania organów 
administracji publicznej; 

2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowane nieprzewidywalną koniecznością 
dostawy lekó 1.  nie wymienionych w Umowie poprzez dopuszczenie zakupu  leków  
zamiennych,  równoważnych  (np.  lekó2.  w  zamiennym opakowaniu lub leków o tożsamej 
nazwie międzynarodowej innego  producenta o innej nazwie handlowej), z zastrzeżeniem, 
że ich cena nie może  przewyższać  ceny zastępowanych Leków; 

3) zmiany  planowanych  do  zamówienia  ilości  poszczególnych Leków, z zastrzeżeniem,  że 
wartość  brutto Umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 1; 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów 
promocyjnych – w  przypadku  udzielenia  przez Wykonawcę  upustów  promocyjnych dla 
Zamawiającego w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla 
niniejszej Umowy, 

5) zmiany  ustawowej  wysokości stawki podatku od towarów i  usług – poprzez zmianę cen 
jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że wartość 
brutto umowy nie może przekroczyć  kwoty określonej w § 5 ust. 1; 

6) zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze stron, niezależnego od jej woli. 
3. Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 10 

1. Prawa i obowiązki określone i wynikające z niniejszej Umowy, w tym cesja wierzytelności, nie 
mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, strony zobowiązują się 
rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu, 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia 
dokumentacji postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta 
Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych 
nie stanowi inaczej. 



4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, nazwane i nienazwane załącznikami, stanowią 
integralną część Umowy. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 


