Zał. nr 3 do siwz

wzór umowy

nr sprawy PCZ-NZP-382/15/20

UMOWA NR PCZ-NZP-381/…/20
zawarta w dniu ………..2020 r. w Lwówku Śląskim pomiędzy Powiatowym Centrum Zdrowia Spółką z o. o.
z siedzibą w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000315228, z kapitałem zakładowym
2 340 000,00 złotych, NIP 6161528548
reprezentowanym przez:
1. Prezesa Zarządu – Adama Zdaniuka
zwanym(ą) dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym(ą) przez:
1. ….......................................................
2. ….......................................................
zwanym(ą) dalej „WYKONAWCĄ”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „dostawy produktów
farmaceutycznych” nr sprawy PCZ-NZP-382/15/20, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „dostawy produktów
farmaceutycznych” wg potrzeb Zamawiającego o zakresie rzeczowo - ilościowym dostaw wyszczególnionych w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy – FORMULARZ OFERTOWO CENOWY zadań nr ………….. zwanym
w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 niniejszej umowy
zgodnie z każdorazowym zamówieniem Zamawiającego;
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dokładnego opisu dostarczonego towaru ze wskazaniem
producenta, opisu właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminów ważności.
Wymagania te muszą znajdować się na opakowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostarczenia zamówienia, w wyjątkowych wypadkach po akceptacji przez Zamawiającego okres ten może
być krótszy, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy;
5. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
hurtowego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż wierzytelności wynikłe z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone
bez jego zgody na rzecz osób trzecich.
7. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona na własny koszt.
§2
1. Termin wykonania umowy ustala się od dnia zawarcia niniejszej umowy przez okres 12 miesięcy tj. do dnia
………. 2021 r.
2. Realizacja umowy będzie dokonywana na podstawie bieżących pisemnych zamówień wystawianych przez
Zamawiającego wysyłanych za pomocą faksu, pocztą lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonych
przez kierownika Działu Farmacji Szpitalnej PCZ w Lwówku Śląskim.
3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewni transport oraz zabezpieczy towar odpowiednio w opakowania, jakie stosuje się przy
wysyłce krytym środkiem transportu;
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiany towar w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania
zamówienia, miejscem dostawy jest Dział Farmacji Szpitalnej mieszczący się w budynku Szpitala Powiatowego
w Lwówku Śląskim, ul. Kościelna 21 w godzinach od 8:00 do 14:00 w dniach pracy Zamawiającego.
6. Zamówienia wymagające natychmiastowej realizacji tzw. zamówienia na „cito” winy być realizowane przez
Wykonawcę niezwłocznie nie później niż do 36 godzin od chwili otrzymania zamówienia;
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7. Zamówienia o których mowa w pkt.6, dostarczone w dni wolne od pracy lub po godzinie 15:00 w dni robocze,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Lwówku Śl. ul. Kościelna 21.
8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właściwą specyfikację dostarczonego towaru w
formie „WZ” lub faktury.
9. Odbiór towaru musi zostać potwierdzony na dokumencie dostarczonym wraz z towarem w formie WZ lub
faktury przez pracownika Zamawiającego upoważnionego do odbioru. Osobą odpowiedzialną za realizację
umowy jest Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej Pan/Pani mgr ….…(imię i nazwisko po zawarciu umowy)…...
W przypadku braku towaru lub niepełnowartościowego towaru sporządza się w tej części protokół reklamacyjny
stwierdzający wady
10. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę, terminów określonych w pkt. 5 i 6, Zamawiający może zakupić
produkty farmaceutyczne będące przedmiotem zamówienia, od innego podmiotu, a Wykonawca pokrywa różnicę
kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.
§3
1.Ceny jednostkowe za przedmiot zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
(formularz ofertowo cenowy zadanie nr …………….) i są niezmienne przez czas obowiązywania umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen wyłącznie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany
te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków a także skreślenia leków z
wykazu leków objętych cenami urzędowymi - przy czym wzrost cen będzie następował o nie większy procent niż
wynika z podwyżek niezależnych od wykonawcy, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży.
2) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez
zmian;
Zmiany wymienione w ust. 2 pkt. 1, 2 niniejszego paragrafu następują z mocy prawa i obowiązują od dnia
obowiązywania odpowiednich przepisów.
Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu który stanowi podstawę do żądania
zmian cen.
W przypadku zaistnienia w/w okoliczności zmiany cen Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego. Zawiadomienie o zmianie ceny musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie
7 dni przed terminem wprowadzenia zmiany. W związku z powyższym Zamawiający sporządzi aneks
wprowadzający zmiany.
3. Wartość całkowita umowy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi netto .........zł (słownie zł:
..........................................), brutto ……zł (słownie zł: ………………………...........) w tym podatek VAT.
4. Strony będą dokonywać rozliczenia za poszczególne dostawy na podstawie faktur wystawionych zgodnie z
ilością i rodzajem dostarczonego towaru.
5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności wynikających z realizacji dostaw przelewem na konto
Wykonawcy: ........................................................ w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
6. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze
z tytułu dostarczenia mniejszej ilości towaru niż określona w niniejszej umowie.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 0,1% wartości brutto nieterminowego wykonania
dostawy częściowej, za każdy dzień zwłoki, maksymalnie w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy
określonej w § 3 ust. 3
2. Strona, z której przyczyny nastąpi odstąpienie od umowy, zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 5%
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 3.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionych faktur. W przypadku wystąpienia
zwłoki nieterminowego wykonania dostawy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość
faktur(y) zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w niniejszej umowie.
5. W przypadku nieterminowych zapłat należności wynikających z realizacji dostaw powyżej 14 dni po terminie
płatności, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
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§6
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 przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bezwzględnego przestrzegania kompletności realizacji dostaw, ilości i
ich jakości.
2. W przypadku, gdy Wykonawca dokona dostawy, która nie będzie zawierała całości zamawianego towaru lub
towar będzie zawierał wady, dostarczony towar będzie inny niż określony w ofercie lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wówczas Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o uzupełnienie
brakującego towaru lub wymianę towaru na właściwy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
uzupełnienia lub wymiany towaru nie później niż w ciągu 48 h od chwili powiadomienia o braku w towarze lub
jego wadach lub niezgodności z ofertą lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 i 2 minimum po trzech wezwaniach do usunięcia
uchybień, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie natychmiastowym, żądając kary umownej w wysokości
5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 3.
4. W myśl art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§8
KLAUZULA UNFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7,
59-600 Lwówek Śląski (KRS 0000315228) (zwana dalej Spółką z o. o.)
Dane kontaktowe: Dział Zamówień Publicznych, e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl, numer telefonu
+48 75 782 01 11, +48 516 145 017, numer faksu +48 75 782 44 17.
2. Spółka z o. o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku
jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących
Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe: Joanna Eck, tel. +48 75 782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego nr PCZ-NZP-382/15/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawy
produktów farmaceutycznych”. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt
uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z:
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126
ze zm.)
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ponadto odbiorcą danych
mogą być osoby wykonujące czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym
przetwarzana jest dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie nadanego
upoważnienia.
5. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
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ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§9
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia z przyczyn
wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego.
4. W przypadku niezrealizowania 100 % ilości towarów określonych w niniejszej umowie w okresie jej
obowiązywania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej umowy dotyczącej
terminu jej realizacji. Zamawiający może przedłużyć termin realizacji niniejszej umowy o czas niezbędny do
realizacji 100 % ilości towarów objętych niniejszą umową, o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, pod warunkiem
obowiązywania cen ofertowych.
5. W przypadku udokumentowanego braku (chwilowego lub całkowitego) dostaw produktu leczniczego o nazwie
handlowej wskazanej przez wykonawcę w ofercie i umowie, Zamawiający wymaga dostarczenia produktu
równoważnego o parametrach nie gorszych od oferowanych przy zachowaniu cen jednostkowych i po
zaakceptowaniu tej zmiany przez kierownika apteki. W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu
przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej przewiduje się
możliwość rozwiązania umowy przez wykonawcę na dostawę danego produktu leczniczego w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia bez ponoszenia kary przez Wykonawcę”.
6. Sprawy nie uregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrzone w trybie określonym ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Załącznikiem stanowiącymi integralną część umowy jest formularz ofertowo cenowy zadania nr .....................
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Zamawiającego i jeden egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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