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UMOWA ZOZ / NZP / ....... / LEKI / A / 15 WZÓR

Załącznik nr 7. do SIWZ

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych.
Zawarta w dniu ................................. w Bolesławcu, pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000024307 w imieniu, którego działa:
1. Adam Zdaniuk – Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,

a:

......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .........................................
2. .........................................
zwanym dalej Wykonawcą (NIP: ...............................; REGON: ……………………………..)
zarejestrowanym w .................................................................................................................... pod nr
............................. .
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym na sukcesywne dostawy produktów leczniczych, została zawarta umowa
następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zaopatrywania Zamawiającego w produkty
lecznicze w zakresie zadań nr ………. stanowiących załącznik do niniejszej umowy.
2. Poszczególne dostawy następować będą na podstawie telefonicznych, pisemnych lub
elektronicznych (e-mail) zamówień, składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Zamówienia złożone telefonicznie, będą niezwłocznie potwierdzane faxem i zostaną wysłane
pocztą.

3. Dostawa musi być wykonywana zgodnie z SIWZ, przedmiotem zamówienia, z obowiązującymi
przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Dostawy przedmiotu umowy w asortymentach i ilościach określonych przez Zamawiającego
następować będą na koszt i ryzyko Wykonawcy
§ 2.
1. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
 Oferta Wykonawcy,
 SIWZ.

§ 3.
1. Wykonawca gwarantuje, że w przypadku produktów leczniczych, dostarczanych w ramach
niniejszej umowy, produkty te będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i
ważnym okresie przydatności do użycia oraz posiadające aktualne dopuszczenia do obrotu
zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego,
Wykonawca dostarczy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania)
kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednich atestów i świadectw dopuszczających
do obrotu dany produkt.
2. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie
obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot
zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu. Na każde
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pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wezwania przekaże
kopie dokumentów dopuszczających do obrotu.
§ 4.
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do realizacji zamówień w terminie:
a) nie dłuższym niż 7 dni dla wszystkich produktów nie zaliczanych do kategorii „na ratunek”
b) nie dłuższym niż 5 dni dla wszystkich produktów zaliczonych do kategorii „na ratunek”, a w
przypadku zamówień „cito” do 24 godzin, od daty otrzymania zamówienia.
2. Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 następować będzie sukcesywnie w okresie
trwania umowy, zgodnie z ust. 1., bezpośrednio do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, w godzinach
od 8.00. do 14.00, jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, z wyłączeniem produktów zaliczonych do
kategorii „na ratunek”, oraz zamówień „cito”
3. Dla produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy nie posiadających pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu w Polsce, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta bez
konieczności uzyskania pozwolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 marca 2012r. (Dz. U. z 2012r.,poz. 349) dopuszcza się wydłużony termin dostawy do 30 dni
kalendarzowych, który nastąpi po uprzednim dostarczeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania
potwierdzonego przez Ministra do spraw zdrowia.
4. Transport (warunki dostaw do Zamawiającego) przedmiotu umowy Wykonawca realizować będzie
zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta produktu/artykułu oraz Dobrą Praktyką
Dystrybucyjną opisaną w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2002r. w sprawie
procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – Dz. U. Nr 144 poz. 1216.
5. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy pod warunkiem, że został on mu
dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. W przypadku niemożności wykonania dostawy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w
ust. 1 Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości, asortymentu i
cykliczności dostaw w ramach ilości określonych w formularzu cenowym.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 1,
a okres opóźnienia będzie dłuższy niż 24 godziny, Zamawiający będzie uprawniony do
zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu
równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, bez
konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej
części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymenty dostarczonego po
terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest
wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą
różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby
zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, 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 z wyłączeniem powołania się
przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.
9. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru
dokonanego w trybie określonym w ust. 8.
10. Reklamacje jakościowe i ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w
ciągu 5 dni roboczych od ich zgłoszenia. W przypadku reklamacji jakościowej wymagającej
przeprowadzenia badań laboratoryjnych, Wykonawca rozpatrzy je w ciągu 14 dni kalendarzowych
od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Uzasadnione koszty reklamacji obciążają Wykonawcę.
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11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej lub za
pośrednictwem faxu z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych
przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz
zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej
umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.
§ 5.
1. Termin rozpoczęcia umowy: od dnia …………………………….. .
2. Czas trwania umowy: tj. do dnia 31 sierpnia 2017r.
§ 6.
1. Cenę umowy na dzień jej zawarcia, stanowi suma wartości zadań, na które została podpisana
umowa.

2. Wynagrodzenie umowne ustala się w oparciu o formularz cenowy dla przedmiotu umowy, w
wysokości:
wartość netto:
(słownie:)

podatek VAT
(słownie:)

wartość brutto:
(słownie:)

Ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu umowy znajdują się w „Formularzy cenowym”
stanowiącym integralną część umowy.

3. Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu i
ubezpieczenia do czasu wydania Zamawiającemu, cło, opłaty graniczne, podatek VAT, koszty
dostaw oraz wszystkie inne koszty niewymienione, a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu.

5. Zapłata nastąpi w przeciągu ………… dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę.

6. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim,
sygnowana nr zamówienia z zaznaczeniem nazwy dostarczonego produktu.
7. Płatność faktur dokonywana będzie z konta Zamawiającego.

8. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, który będzie służył do rozliczeń pomiędzy stronami
umowy: ……………………………………………………………………………………………………….
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.

10. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi
bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
11. Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody,
przez podmiot, który utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (art. 54 ust. 5 Ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).
12. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy – asortymentu
produktów i ilości, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego.
Z zastrzeżeniem, że zmniejszenie zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do
wartości określonej niniejszą umową
13. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w trakcie trwania umowy w związku ze
zmianą cen:
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a) w przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu produktów leczniczych dla
Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (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,
b) w przypadku umieszczenia produktu leczniczego objętego niniejszą umową na liście leków
refundowanych dotychczas nią nie objętego, jego cena umowna może uleć zmianie na cenę
nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej. Zmiany cen urzędowych
następować będą z dniem obowiązywania przepisów powszechnie obowiązujących
wprowadzających te zmiany i nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy.

c) 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 – zmiana taka
wymaga formy aneksu. Złożony Wniosek musi być uzasadniony i złożony na co najmniej 14
dni
przed planowanym wprowadzeniem zmian w formie aneksu, którego
projekt
przygotowuje strona występująca o zmianę,
d) cena leku wymienionego w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych w części dotyczącej leków dostępnych w ramach programu lekowego
w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym
stanem klinicznym nie może być wyższa od wysokości limitu finansowania określonego dla
tego leku w aktualnie obowiązującym w/w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. 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,

e) w stosunku do produktów leczniczych pochodzących z importu – wyłącznie w przypadku
zmiany kursu waluty, za którą sprowadzony jest produkt, o średni wskaźnik wzrostu/spadku
kursu waluty, ustalony na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego z dnia
bezpośrednio poprzedzającego dzień złożenia wniosku dla produktów. Zmiana możliwa
będzie w przypadku, gdy średni kurs danej waluty zmieni się powyżej 5% w porównaniu z
kursem danej waluty z dnia obowiązywania umowy. Zmiana ceny może nastąpić na pisemny
wniosek Stron, jednak nie częściej, niż raz na 6 miesięcy. Wniosek musi być
udokumentowany i złożony co najmniej na 14 dni roboczych przed proponowanym
wprowadzeniem zmian stosowanym aneksem, który przygotuje Wykonawca.
f)

w przypadku produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy na podstawie zgody Ministra
właściwego do spraw zdrowia, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia pacjenta dopuszcza
się w sytuacjach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy możliwość zmian ceny – w
takiej sytuacji zmiana ceny musi być udokumentowana, cena winna zostać skalkulowana z
uwzględnieniem maksymalnie korzystnych dla Zamawiającego składników cenotwórczych
(np. zastosowanie marży minimalnej, itp.). Zmiana taka może odbyć się tylko za zgodą
Zamawiającego oraz po dostarczeniu właściwej dokumentacji.

g) na leki i środki objęte cenami umownymi, które pozostają stałe przez okres 12 miesięcy, a po
tym terminie mogą być waloryzowane o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych wg wskaźnika GUS, nie częściej niż w okresach rocznych. Powyższa zmiana
wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przygotowanego
przez Wykonawcę.

14. Dokonanie waloryzacji wynagrodzenia umowy, w przypadkach, o których mowa
w ust. 13 wymagać będzie załączenia odpowiednich dokumentów potwierdzających zaistnienie
podstawy prawnej do dokonania waloryzacji umowy. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen
urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej.

15. Ceny podane w formularzu cenowym dotyczące importu docelowego, są wyłącznie cenami
informacyjnymi obowiązującymi w dniu dokonywania wyceny przedmiotu zamówienia.
W przypadku dostaw produktów leczniczych z importu docelowego cena zostanie ustalona
ponownie w dniu złożenia zamówienia na podstawie przedstawionej faktury zakupowej danego
produktu z importu docelowego powiększonej o stałą marże Wykonawcy.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 7.
Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie prac objętych zamówieniem dalszemu
podwykonawcy.
Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia
realizowanego przez jego podwykonawców.

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z
udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
§ 8.
Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na
Zamawiającego w chwili dostawy do miejsca oznaczonego w zamówieniu lub w chwili odbioru.

O wszelkich niedoborach ilościowych, jakościowych, utracie, szkodach i innych niezgodnych z
postanowieniami umowy zdarzeniach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
Wykonawca musi być poinformowany w ciągu 3 dni od dnia dostawy, a o braku dostawy – w
ciągu 3 dni od dnia, w którym dostawa miała nastąpić.
§ 9.

Ustala się termin przydatności do używania zamawianego asortymentu na okres wskazany przez
producenta, jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, a w przypadku produktów do
żywienia dojelitowego z terminem ważności, nie krótszym niż połowa terminu ważności dla
danego produktu.
W przypadku dostarczenia partii asortymentu o terminie przydatności krótszym niż 12 miesięcy,
Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie wymienić na towar z dłuższym terminem przydatności. Na
pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na krótszy termin przydatności.

Wykonawca dostarczać będzie z każdą partią danego asortymentu ulotki w języku polskim
zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o asortymencie, w
tym o sposobie jego magazynowania i przechowywania.
W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zwrotu
towaru. W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje
się do rozpatrzenia reklamacji i wymiany towaru w ciągu 5 dni kalendarzowych od zwrotu towaru.

Jeżeli nastąpi zwrot towaru Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w
ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru.

§ 10.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto nie
dostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie
dłużej niż 7 dni i 0,75 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy
następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni, to Zamawiający
ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i
zastosowania kary wynikającej z zapisu § 10 ust. 1 ppkt. c). Przed wypowiedzeniem
umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.
b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto
reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie
dłużej niż 7 dni i 0,75 % wartości brutto wartości brutto reklamowanego towaru za
każdy następny dzień zwłoki.
c) odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto.
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2. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego
brutto.
3. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca
ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.
5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca
ma prawo żądać zapłaty odsetek na zwłokę w wysokościach ustawowych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia.
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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 powyższych okolicznościach. W
powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
8. Zamawiający może, rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku co najmniej jednej
z niżej wymienionych okoliczności:
6.1. 3-krotnej zwłoki w dostarczeniu towaru przez Wykonawcę od ustalonego w § 4, ust.1 terminu
dostawy,
6.2. dwukrotnego dostarczenia przedmiotu umowy z wadami,
i zastosować kary umowne wynikające z zapisu § 10, ust.1, lit. c.
§ 11.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych niniejszą umową,
może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności takiej zmiany.

2. 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, a jego cena jednostkowa netto musi odpowiadać cenie pierwotnie
oferowanego produktu w ofercie. Powyższa zmiana wymaga zgody Zamawiającego – powyższa
zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu.

3. 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 w/w ofertą (proporcjonalnie). Możliwość taka dopuszczona jest tylko za zgodą
Zamawiającego – powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu. W przypadku, gdy
powyższa sytuacja dotyczy leków z grupy L wg klasyfikacji ATC nie podawanych drogą doustną
Wykonawca musi uwzględnić dostarczenie takiej ilości przyrządów do transferu leku bez użycia
igły z fiolki typu leur-lock, jaka wynika z różnicy pomiędzy większą ilością dostarczanych
opakowań, a ilością opakowań zamawianych.

4. W przypadku , gdy nie ma możliwości dostarczenia produktu pierwotnie oferowanego 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. 2 i 3. W takim przypadku
zmiana ceny dostarczonego asortymentu, spowodowana zmianą producenta/dystrybutora może
nastąpić za zgodą Zamawiającego po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających przyczynę niemożliwości dostarczenia asortymentu pierwotnie oferowanego oraz
zmianę ceny – powyższa zmiana wymaga zachowania formy aneksu.
5. W przypadku, gdy produkt leczniczy objętą niniejszą umową zawierający substancję czynną
wymienioną w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia „w sprawie wykazu leków refundowanych, środków
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spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” w części
dotyczącej leków dostępnych w ramach programu lekowego w całym zakresie zarejestrowanych
wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym nie będzie znajdować
się w kolejnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
dostarczanego produktu na produkt równoważny wymieniony w tym obwieszczeniu (zawierający tę
samą substancję czynną i mający tą samą drogę podania). Zmiana taka odbyć się musi jednak z
zachowaniem ceny umownej i uwzględnieniem wysokości limitu terapii proponowanym lekiem –
powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu.

6. Ponadto, przypadku opisanym w ust. 5 w sytuacji braku możliwości zaoferowania przez
Wykonawcę równoważnego produktu leczniczego znajdującego się w Obwieszczeniu Ministra
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zawieszenia lub zaprzestania realizacji umowy w zakresie zakupu produktu leczniczego nie
znajdującego się w w/w Obwieszczeniu. Okoliczność ta nie upoważnia Zamawiającego do
naliczenia kar umowny przewidzianych w umowie.
7. W sytuacji udokumentowanego braku dostępności produktu leczniczego objętego niniejsza umową
lub jego odpowiednika dopuszczonego do obrotu, umożliwia się zastąpienia 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 być
zaakceptowana przez Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy, o
okolicznościach uzasadniających brak asortymentu objętego umową oraz wysokość ceny –
powyższa zmiana wymaga zachowania formy aneksu.

8. 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.

9. W przypadku ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawek podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto
pozostanie bez zmian. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach
realizacji niniejszej umowy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego,
bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
10. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 6 ust. 8 wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 12.

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.
907 ze zmianami), ustawy z dnia Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z
późn. zm.).
3. Umowę i załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po
jednym dla każdej ze stron.
PODPISY:
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Umowę sporządził:
Radosław Jabłoński - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych.
Umowę realizuje:
Elżbieta Jakubczyc – Kierownik Apteki Szpitalnej.
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