Załącznik nr 5
UMOWA
dostawy nr ............
zawarta w dniu ................... pomiędzy:
Spółką Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gryfinie przy ul. Parkowej 5 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000304531, NIP: 8581797173, Regon: 320481747, kapitał zakładowy 1.352.500,00
PLN, reprezentowaną przez:
Grzegorza Bogdanowicza - Prezesa Zarządu Spółki
zwaną dalej Szpitalem
a
..................................................................................................
zwanym w treści umowy „Dostawcą”
reprezentowanym przez:
.........................................................................................
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę produktów
leczniczych dla spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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2.
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§ 1 Przedmiot zamówienia
Dostawca zobowiązuje się dostarczać bezpośrednio do Apteki Szpitala położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości
39 a Szpital zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy szczegółowo określonego co do asortymentu w
specyfikacji
zapotrzebowania
stanowiącej
załącznik
nr
1
do
niniejszej
umowy
oraz
w ilościach określonych w zamówieniach szczegółowych składanych przez Szpital.
Dostawca dostarczać będzie przedmiot dostawy w następujących terminach:
a) 24 godziny od złożenia zamówienia – dla leków i środków spożywczych, z zastrzeżeniem lit b) i c) poniżej,
b) 12 godzin od złożenia zamówienia - dla leków „na cito”,
c) 6 złożenia zamówienia - dla leków ratujących życie..
Szpital będzie składał zamówienia Dostawy do godz. 16:00.
Jeżeli dostawa przypadać będzie na dzień wolny od pracy lub w sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu
roboczym następującym po dniu wolnym.
Ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy – zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w
zależności od rzeczywistych potrzeb Szpitala. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie
oferty. W trakcie realizacji niniejszej umowy Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w
poszczególnych pozycjach części, poprzez ich zwiększenie, zmniejszenie lub niezamawianie, zgodnie z
zapotrzebowaniem Szpitala. Z tytułu zamówienia produktów w mniejszej ilości niż wskazana w załączniku 1,
Dostawcy nie przysługuje żądanie zapłaty wynagrodzenia przewyższającego wynagrodzenie za faktycznie
zamówione produkty ani żadna forma odszkodowania.
W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Wykonawca zabezpieczy zwiększoną dostawę przedmiotu
dostawy, niezbędną ze względu na potrzeby Zamawiającego.
Wykonawca wniesie przedmiot dostawy do Apteki Szpitala i dokona ich rozładunku.

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko, zgodnie z zamówieniami
szczegółowymi. Szpital zobowiązuje się składać Dostawcy zamówienie szczegółowe w formie pisemnej, faksem,
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, zgodny z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.
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Dostawca potwierdzi odbiór zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po jego
otrzymaniu.
Dostawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w oryginalnych opakowaniach
wraz z ulotkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz własnym transportem gwarantując należyte
zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Transport przedmiotu
dostawy będzie odpowiadał wymaganiom przewidzianym w obowiązujących przepisach i dostosowany do
właściwości przedmiotu dostawy.
W przypadku braku przedmiotu dostawy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Dostawca dostarczy Szpitalowi
przedmiot dostawy równoważny, w cenie określonej w niniejszej umowie, po uprzedniej akceptacji Szpitala.
Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości określonej w odrębnych przepisach.
Przedmiot dostawy winien posiadać świadectwo rejestracji, które zostanie okazane Zamawiającemu na każde
wezwanie, w terminie 3 dni od wezwania, chyba, że produkt jest zamawiany w ramach importu docelowego..
Wykonawca okaże Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania kartę
charakterystyki produktu leczniczego.
Termin używalności przedmiotu dostawy nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy i zostanie określony
na pojedynczych opakowaniach.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówieniem szczegółowym, a dokonaną dostawą, Szpital zgłosi
ten fakt Dostawcy w ciągu 7 dni od dnia odbioru przedmiotu dostawy, chyba, że stwierdzenie rozbieżności w tym
terminie będzie niemożliwe lub utrudnione, także ze względu na niekorzystanie z przedmiotu dostawy. Inne
zauważone wady Szpital zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub wysłanego za
pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienia Szpital o wystąpieniu wad. Brak stanowiska w tym terminie
uznaje się za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. W terminie rozpatrzenia reklamacji, Dostawca dostarczy
Zamawiającemu produkty wolne od wad.
Szpital zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź okresowych promocji wprowadzanych przez
producenta lub Dostawcę. Ewentualne obniżki cen nie stanowią zmiany postanowień niniejszej umowy i nie
wymagają zawarcia odrębnego aneksu.

§ 3 Wykonanie zastępcze
1. Jeżeli Dostawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub nie dostarczy produktów wolnych od wad, Szpitalowi
przysługuje prawo odstąpienia od dostawy lub części dostawy niedoręczonej w terminie lub wadliwej i dokonania
interwencyjnego zakupu u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy (koszt transportu, różnica w cenie), bez
odrębnego wzywania. Uprawnienie do interwencyjnego zakupy przysługuje także wtedy, gdy Dostawca z powodu
braku u niego towaru nie ma możliwości dostarczyć przedmiotu umowy.
2. Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić wyłącznie
w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku Dostawca niezwłocznie zawiadomi Szpital
o powyższych okolicznościach pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawiając dowody
potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności oraz wskaże proponowany termin dostawy. Nowy termin
realizacji dostawy zostanie ustalony przez Strony umowy.
§ 4 Wynagrodzenie
1. Za dostawę poszczególnych partii przedmiotu dostawy, Szpital wypłaci Dostawcy wynagrodzenie wyliczone przez
przemnożenie ceny jednostkowej poszczególnych produktów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy przez ilość
dostarczonych produktów danego rodzaju wynikających z zamówienia szczegółowego.
2. Ceny brutto są cenami ryczałtowymi i zawierają w sobie wszelkie koszty związane z wykonywaniem umowy.
3. Ostateczną wartość umowy określą zamówienia szczegółowe, składane przez Szpital w trakcie realizacji niniejszej
umowy.
4. Zapłata należności za realizację poszczególnych partii przedmiotu dostawy wynikających z zamówienia
szczegółowego nastąpi przelewem na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze po doręczeniu zamówionych
produktów, w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Szpitalowi.
5. W przypadku realizacji kilku umów przez tego samego Dostawcę, pozycje dotyczące niniejszej umowy winny być
fakturowane na oddzielnej fakturze.
6. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo zrealizowany i odebrany przez Szpital bez zastrzeżeń przedmiot
dostawy.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Szpitala.

§ 5 Rozwiązanie, odstąpienie od umowy
1. Szpital zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części lub wypowiedzenia umowy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji zamówień lub doręczania produktów wolnych od
wad,
b) dostarczenia przedmiotu dostawy złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy,
c) dostarczania przedmiotu dostawy za pomocą transportu nie spełniającego wymogów przewidzianych
przez odpowiednie przepisy,
d) nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia, zgodnie z § 6,
e) nieprzedstawienia dowodu rejestracji produktu lub karty charakterystyki produktu,
f) innego istotnego naruszenia postanowień umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§ 6 Polisa
1. Dostawca niniejszym oświadcza, że posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy)
umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy na sumę
gwarancyjną nie niższą niż suma wartości pakietów, na które hurtownia podpisze umowę.
2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ust. 1 przez
okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie przedstawi nową aktualną polisę wraz z dokumentem opłaty
składki.
3. Na żądanie Zamawiającego, Dostawca w terminie 4 dni od wezwania przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia
umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki.
§ 7 Kary umowne
1. Dostawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w przypadku:
a) opóźnienia w realizacji dostawy lub dostarczenia przedmiotu dostawy niezgodnie z zamówieniem lub produktu
wolnego od wad - w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej z zamówieniem/wadliwej dostawy za
każdy
dzień
opóźnienia,
za
każde
opóźnienie
lub
za
każdą
niezgodną
z zamówieniem dostawę,
b) w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości 5 % umownej wartości brutto niedostarczonej części dostawy,
c) za wypowiedzenie/odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie Dostawy – w wysokości 3.000,00 zł.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Szpital będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
§ 8 Termin obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………. r. do dnia…………………
§ 9 Inne postanowienia
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:……
3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Wiesława Nabielec, apteka@szpitalgryfino.pl, tel. 914162109 wew. 178
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie ma Kodeks cywilny.
5. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.
6. Dostawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z
umowy, a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Szpital na podstawie niniejszej umowy bez jego
pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Dostawcy i dwa
egzemplarze dla Szpitala.
8. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Specyfikacja zapotrzebowania,
2) Formularz ofertowy,
3) Warunki postępowania.
DOSTAWCA

SZPITAL

