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UU  MM  OO  WW  AA      NNrr    PPNN//            //1188  //LLAA//RRKK 

zawarta w dniu ……………………………………… roku 

Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

   53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12 

NIP:  899-22-28-100 REGON: 00290096 KRS: 0000087868 

Reprezentowany przez:   

 

Wykonawca:  …………………………………………. 

NIP:  ………………………………… REGON: …………………………………. KRS: …………………………………… 

Reprezentowany przez: ………………………………………….. 

 
 

§ 1 Podstawa prawna 

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z zapisem art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 postępowania znak: ZP/PN/05/18/LA/RK o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, podziałem na 7 zadań dla 

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – objętych zestawieniem asortymentowo – ilościowo – cenowym 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, będącym integralną częścią umowy - zwanych dalej 

asortymentem/produktami leczniczymi/wyrobami medycznymi/surowcami farmaceutycznymi/ 

2. Wykonawca oświadcza, że asortyment, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, między innymi: 

a. ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. , poz. 2142 ze zm.), 

b. ustawą z dnia 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.),   

c. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 1026 ze zm.),  

oraz przepisami wykonawczymi. 

§ 3 Wynagrodzenie 
1. Wartość umowy ogółem netto stanowi kwota  ………………………………. złotych, 

(słownie:  ………………………………………………………………… złotych). 

Wartość umowy ogółem brutto stanowi kwota …………………………………………………… złotych, 

( słownie: …………………………………………………………………………………………………. złotych). 

Ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu umowy znajdują się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy. 
2. Cena brutto obejmuje: 

 cenę netto produktu, 

 koszty ubezpieczenia, 

 cło i opłaty graniczne, 

 koszty dostawy (loco Apteka Zamawiającego). 

3. Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, 

uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia 

wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu.   

4. Cena jednostkowa netto asortymentu objętego niniejszą umową może ulec zmianie w następujących przypadkach i na 

następujących zasadach: 
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4.1. w przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu produktów leczniczych/wyrobów medycznych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia  12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 ze zm.(zwanej dalej ustawą refundacyjną) poniżej ceny zawartej w umowie 

(zwanej dalej ceną umowną), cena umowna ulega obniżeniu do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany – 

powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu, 

4.2. w przypadku umieszczenia produktu leczniczego/wyrobu medycznego objętego niniejszą umową na liście leków refundowanych 

dotychczas nią nie objętego,  jego cena umowna może ulec zmianie na cenę nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy 

refundacyjnej – zmiana taka może się odbyć tylko po odpowiednim udokumentowaniu konieczności dokonania zmiany ceny oraz za 

zgodą Zamawiającego, 

4.3. cena leku nie może być wyższa od wysokości limitu finansowania określonego dla tego leku w aktualnie obowiązującym 

Obwieszczeniu Ministra Zdrowia „w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych” w części B i/lub C załącznika. W przypadku, gdy kolejnym Obwieszczeniem Ministra 

Zdrowia wysokość limitu finansowania danego produktu leczniczego ulega obniżeniu poniżej ceny umownej, cena musi zostać 

zmniejszona do wysokości limitu finansowania, a zmiana taka nie wymaga zachowania formy aneksu, 

4.4. w stosunku do produktów leczniczych pochodzących z importu - wyłącznie w przypadku zmiany kursu waluty, za którą sprowadzany 

jest produkt, o średni wskaźnik wzrostu/spadku kursu waluty, ustalony na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego z dnia 

bezpośrednio poprzedzającego dzień złożenia wniosku o zmianę ceny dla produktów, 

4.5. w przypadku produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy na podstawie zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, 

niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszcza się w sytuacjach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy 

możliwość zmian ceny - w takiej sytuacji zmiana ceny musi być udokumentowana i winna zostać skalkulowana z uwzględnieniem 

maksymalnie korzystnych dla Zamawiającego składników cenotwórczych. Zmiana taka może odbyć się tylko za zgodą 

Zamawiającego oraz po dostarczeniu właściwej dokumentacji, 

4.6. w przypadku wzrostu ceny urzędowej produktów leczniczych (art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej) cena umowna może ulec zmianie o 

wskaźnik wzrostu, jednakże do wysokości nie wyższej niż wynikająca z zastosowania art.9 ust. 1 ustawy refundacyjnej. 

§ 4 Termin  realizacji 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. Z uwagi na wiążące Zamawiającego umowy z innymi Wykonawcami, termin 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy dla zadań stanowiących przedmiot umowy może nastąpić po wykorzystaniu ilości z 

wcześniej zawartych przez Zamawiającego umów. 

2. Termin zakończenia obowiązywania umowy ustala się na dzień ………………………….. r. 

§ 5 Warunki realizacji 
1.   Wykonawca zobowiązuje się do dostaw bezpośrednio do Apteki Zamawiającego, w godzinach od 8.00 do 14.00 – według 

bieżących potrzeb Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania faksem/mailem na nr 

…………………………………………………………..;  

1.1 Dla produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy (nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla 

ratowania życia lub zdrowia pacjenta) na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w spraw sprowadzania 

z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności 

uzyskania pozwolenia (Dz. U. z 2012 r., nr 62, poz. 349)/ obowiązującego rozporządzenia wydanego na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2  

ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - dopuszcza się wydłużony termin dostawy do 30 dni kalendarzowych, 

który nastąpi po uprzednim dostarczeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania potwierdzonego przez Ministra Zdrowia. 

1.2 Wykonawca zobowiązuje się do tzw. „dostaw interwencyjnych”, o ile zaistnieje taka potrzeba, w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego faksem. 

3. Dostarczany asortyment będzie posiadał min 9 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy. Za zgodą Zamawiającego 

dostarczony asortyment może posiadać datę ważności krótszą niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest  dla zadań 5-7 do dostarczania jedynie produktu wymienionego w obowiązującym Obwieszczeniu 

Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych w części B i/lub C załącznika z zachowaniem warunków przetargowych, czyli w przypadku ewentualnego 

usunięcia zaoferowanego leku z Obwieszczeniu Ministra Zdrowia „w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” Wykonawca jest zobowiązany do dostawy innego, równoważnego 

preparatu ujętego w w/w Obwieszczeniu z zachowaniem warunków przetargowych.  

5. Wykonawca dostarczać będzie, z każdą partią przedmiotu umowy ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla 

bezpośredniego użytkownika informacje o przedmiocie umowy w tym sposobu magazynowania i  przechowywania (dotyczy 

produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz na żądanie Zamawiającego w przypadku innych 

produktów). 

6. Reklamacje jakościowe i ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić poprzez dostarczenie asortymentu 

wolnego od wad jak i w zamawianej ilości w ciągu 3 dni roboczych licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku 

reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych Wykonawca uwzględni je w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Uzasadnione koszty reklamacji obciążają Wykonawcę. 

7. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy – asortymentu produktów i ilości, Wykonawca nie 

będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego. 

8. Dopuszczalna jest możliwość dostawy asortymentu w innej wielkości opakowania, stężeniu jednostkowym, dawce niż podane w 

ofercie Wykonawcy pod warunkiem zachowania ceny za dawkę zgodnie z ofertą (proporcjonalne). Możliwość taka dopuszczona jest 

tylko za zgodą Zamawiającego. W przypadku, gdy powyższa sytuacja dotyczy leków z grupy L wg klasyfikacji ATC nie podawanych 

drogą doustną Wykonawca musi uwzględnić dostarczenie nieodpłatnie takiej ilości przyrządów do transferu leku bez użycia igły z 

fiolki poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock, jaka wynika z różnicy 

pomiędzy większą ilością dostarczanych opakowań a ilością opakowań zamawianych. 

9. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego produktem o innej nazwie handlowej z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy w zakresie 

nazwy międzynarodowej substancji czynnej, składu lub zastosowania opisanej w załączniku nr 1 do umowy, a jego cena 

jednostkowa brutto musi odpowiadać cenie oferowanego produktu zawartego w ofercie. Powyższa zmiana wymaga zgody 

Zamawiającego - powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu, 

10. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu we wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z umową terminie - 

Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu asortymentu 

równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania Wykonawcy o takim zakupie, bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy 

asortymentu dostarczonego po terminie, przy zachowaniu prawa do naliczenia kary umownej za opóźnienie. 

11. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną asortymentu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten 

dostarczył zamówiony asortyment w terminie, a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem 

zastępczym. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do 

zapłaty. Niezależnie od obowiązku wyrównania przez Wykonawcę poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej od dnia, w którym zamawiany asortyment miał być dostarczony przez 

Wykonawcę do dnia nabycia zastępczego. 

12. W przypadku, gdy nie ma możliwości dostarczenia asortymentu objętego niniejszą umową od danego producenta/dystrybutora, w 

wyniku decyzji wydanej przez właściwe organy wstrzymującej produkcję i/lub dystrybucję lub producent niespodziewanie zakończył 

jego produkcję, Zamawiający dopuszcza zmianę dostarczanego produktu wg zasad opisanych w ust. 8 i ust. 9. W takim przypadku 

zmiana ceny dostarczonego asortymentu, spowodowana zmianą producenta/dystrybutora może nastąpić za zgodą Zamawiającego 
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po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przyczynę niemożliwości dostarczenia asortymentu 

pierwotnie oferowanego oraz zmianę ceny - powyższa zmiana wymaga zachowania formy aneksu. 

13. Zamawiający wymaga, aby cena leku nie była wyższa od wysokości limitu finansowania określonego dla tego leku w aktualnie 

obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia  „w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, oraz wyrobów medycznych ” w części B i/lub C załącznika. W przypadku, gdy kolejnym 

Obwieszczeniem Ministra Zdrowia wysokość limitu finansowania danego produktu leczniczego ulega obniżeniu poniżej ceny 

umownej, cena musi zostać zmniejszona do wysokości limitu finansowania a zmiana taka nie wymaga zachowania formy aneksu. 

14. W sytuacji udokumentowanego braku dostępności asortymentu objętego niniejszą umową lub jego odpowiednika dopuszczonego do 

obrotu, Zamawiający dopuszcza zastąpienie go innym produktem stanowiącym jego odpowiednik dostępny na podstawie zgody 

Ministra właściwego do spraw zdrowia lub czasowego dopuszczenia do obrotu - jeżeli produkt leczniczy jest niezbędny dla ratowania 

życia i zdrowia pacjenta. W takim przypadku dostawa oraz cena odpowiednika musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego po 

uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy o okolicznościach uzasadniających brak asortymentu objętego umową oraz wysokość 

ceny - powyższa zmiana wymaga zachowania formy aneksu. 

15. W przypadku asortymentu, którego nazwa, postać lub podmiot odpowiedzialny zostały w procedurze rejestracyjnej zmienione z 

zachowaniem pozostałych zapisów (m.in. nr rejestracyjny, substancja czynna, droga podania i wskazania), Zamawiający dopuszcza 

jego dostarczenie, po zapoznaniu się z dokumentacją i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca powierzy do wykonania część przedmiotu umowy podwykonawcom: w zakresie………………………. 

Podwykonawcy……………………………………………………………………. 

17. Transport (warunki dostaw do Zamawiającego) przedmiotu umowy Wykonawca realizować będzie zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez producenta produktu/artykułu oraz Dobrą Praktyką Dystrybucyjną opisaną w Załączniku do Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 381 ze zm. 

(dotyczy produktów leczniczych). 

18. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłości usług/dostaw w sytuacjach kryzysowych i w czasie „W” (wojny). 

19. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni Wykonawcy kopię rejestru warunków 

przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru. 

§ 6 Warunki  płatności 
Należność za dostarczony asortyment przekazywana będzie przez Zamawiającego po każdej dostawie, na podstawie oryginału 

prawidłowo wystawionej faktury ze specyfikacją dostarczonych produktów oraz potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego, 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury i dostarczenia towaru. 

§ 7Kary umowne, odsetki za opóźnienie w zapłacie  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a) opóźnienie w dostarczeniu zamawianego asortymentu (uwzględnieniu reklamacji) - w wysokości 1 % wartości netto nie 

dostarczonego/reklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b) rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niezrealizowaną część umowy. 

2. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za 

opóźnienie w wysokościach ustawowych. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy (art. 145 ustawy Pzp).  

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ewentualnych kar umownych.  
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§ 8 Inne postanowienia 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych i inne przepisy prawne mające zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

3. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacjach opisanych w powyższych postanowieniach niniejszej umowy, a ponadto 

na wniosek jednej ze stron dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku nie wyczerpania ilości danego 

asortymentu objętego niniejszą umową. 

5. Zmiany do umowy wprowadza się w formie aneksu, na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Aneks nie jest wymagany w 

sytuacjach, gdy umowa tak stanowi. 

6. Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i 

znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa. 

7. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dokonać jakiejkolwiek 

czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego Centrum Onkologii – art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 

15.04.2011 r. o działalności leczniczej – t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1638 ze zm.). 

8.    Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1  egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy     

 


