
                                                                      (Załącznik nr 2 )  

    

UMOWA    SPRZEDAŻY     Nr    /     / 2017:   

 

Zawarta w dniu ……………………………… 2017 r. w Niedabylu    pomiędzy: 

Powiatem Białobrzeskim, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP 798 14 64 078 

- Domem Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl 36 A, 26-804 Stromiec   

reprezentowanym przez: Dyrektora -  Arkadiusza Śliwę upoważnionego przez Zarząd Powiatu do 

składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

………………………………………………………………………………………………………......... 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………………. 

zwanym  dalej ”Wykonawcą”. 

Została zawarta umowa następującej treści: 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w trybie zapytania ofertowego  

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż leków i suplementów diety dla mieszkańców DPS 

w Niedabylu zgodnie z  ofertą Wykonawcy z dnia …………………………. 2017 r. Poza lekami 

wyszczególnionymi w załącznikach -Wykazie leków, Wykonawca będzie dostarczał leki, według 

sporządzonych przez Zamawiającego zapotrzebowania (recept). 

2. Poszczególne sprzedaże realizowane będą periodycznie, w zależności od bieżących potrzeb 

Zmawiającego przez 5 dni w tygodniu. 

3. Realizacja recept Zamawiającego będzie następować raz w tygodniu w godz. od 8.00 do 12.00. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu do Kierownika 

Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia (czyli 

odebrania recept i przywóz tych leków razem z fakturami). W  przypadku leków pilnych Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować zamówienia Zamawiającego w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia 

telefonicznego.  

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia pochodzi z bieżącej produkcji będzie dostarczany 

w nieuszkodzonych opakowaniach, jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terenie RP oraz 

posiada co najmniej roczny termin przydatności licząc od dnia dostarczenia produktu do siedziby 

zamawiającego. 

 



§ 2 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 

 

§ 3 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy cenę zgodnie z ofertą 

przedstawioną w dniu ……………. 

2. Płatność będzie dokonywana po dostarczeniu każdej partii produktów będących przedmiotem umowy, 

potwierdzonych podpisami uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w terminie 21 

dni od daty dostarczenia faktury VAT zawierającej co najmniej informacje zawarte w  ustępie 7, 

przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Cena za przedmiot zamówienia, której mowa w ust. 1 może ulec zmianie tylko w następujących 

przypadkach: 

a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku od towarów i usług -  Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego; w takim przypadku strony sporządzają aneks 

do umowy, w którym zostanie określona nowa stawka VAT oraz wyliczone w oparciu o tę stawkę 

wynagrodzenie brutto, 

b) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka za dany lek – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

ceny wynagrodzenia umownego za dany lek o różnicę między ceną urzędową, która obowiązywała w 

dniu składania ofert a wartością ceny urzędowej po zmianie. Podstawą do zmiany ceny będzie 

opublikowanie Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenie żywieniowego orz wyrobów medycznych; 

c) w sytuacjach których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  a nie powstałych z 

winy Zamawiającego ani Wykonawcy, 

 

5. W  Przypadku obniżenia urzędowej stawki za dany lek cena obligatoryjnie ulegnie obniżeniu do 

wartości określonej urzędowo. Podstawą do zmiany ceny będzie opublikowanie Obwieszczenia Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenie 

żywieniowego orz wyrobów medycznych; 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej lub większej ilości towaru będących 

przedmiotem niniejszej umowy, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. 

7. Asortyment leków podany w Formularzu Ofertowym to szacunkowy rodzaj i mogą ulec zmianie w 

zależności od indywidualnych potrzeb Zamawiającego wynikających ze stanu zdrowia mieszkańców 

DPS.  

8.  W okresie trwania umowy Wykonawca może zaproponować lek zastępczy, w przypadku braku 

zamawianego preparatu (wymienionego w Załączniku 1A i 1B – formularzu ofertowym, będącym 

integralną częścią umowy), z zastrzeżeniem, że lek zastępczy jest rozwiązaniem opcjonalnym i ma na 

celu zapewnienie Zamawiającemu ciągłości dostaw leków niezbędnych do leczenia mieszkańców, a 

Wykonawcy osiągnięcie spodziewanego zysku z tytułu realizacji umowy, także w przypadku wycofania 

danego preparatu z rynku lub wstrzymania jego produkcji. W wyniku zaistniałej sytuacji, o której mowa 

powyżej Wykonawca zaoferuje lek zamienny po cenie rynkowej. Jeżeli zaoferowana cena preparatu 



zastępczego przewyższa cenę leku ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 

zakupu leku zastępczego. 

9. Do każdej partii recept Wykonawca będzie wystawiał osobną fakturę VAT wraz ze szczegółową 

specyfikacją, w której zawarte będą: dane zamawiającego, dane osoby (mieszkańca DPS) na którą została 

wystawiona recepta (przynajmniej imię i nazwisko) wraz z wydzieleniem wartości zapłaty przez 

mieszkańca i zapłaty przez DPS.  (Dom Pomocy Społecznej płaci za lek do wysokości limitu a powyżej 

limitu płaci pacjent). 

10.Dane na fakturach należy wypełniać według  poniższego schematu: 

 
a)Gdy faktura  wystawiana jest na Mieszkańca: 

Nabywca:    
Powiat Białobrzeski  
ul. Plac Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi  
NIP : 798-14-64-078 
 
Odbiorca: 

Imię i nazwisko Mieszkańca 
Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu 
Niedabyl 36 A, 26-804 Stromiec 
  
 

b) Gdy faktura wystawiana jest tylko na DPS: 
Nabywca:  
Powiat Białobrzeski  
ul. Plac Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi  
NIP : 798-14-64-078 

 
Odbiorca:  
Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu 
Niedabyl 36 a 
26-804 Stromiec 

 
Faktury  wysyłać lub dostarczać na adres Odbiorcy. 
 

§ 4 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać sprawdzenia jakościowego oraz ilościowego każdorazowej 

dostawy w terminie nieprzekraczającym 1 dzień od daty jej otrzymania. 

2. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez zamawiającego w jego siedzibie. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że jakość sprzedanego towaru jest zgodna z obowiązującymi normami. 

2. Jeśli Zamawiający uzna, że dostarczone wyroby są przeterminowane lub złej jakości Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia w ich miejsce towarów pełnowartościowych. 

 



 

§ 6 

1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego z prawidłowy przebieg sprzedaży : 

Panią Edytę Barszcz. 

2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego z prawidłowy przebieg sprzedaży : 

………………………………………………………………………………… 

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych dostaw. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag, o których mowa w ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych prac. 

5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego 

uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego ich nieuwzględnieniu. 

 

§ 7 

 

1. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji któregokolwiek z zamówień lub opóźnienia         

w dostarczeniu towarów w miejsce zakwestionowanych przez Zamawiającego, o którym mowa w            

§ 1 ust.3,4  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości realizowanego 

zamówienia jednorazowego za każdą godzinę opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku 

zaistnienia następujących okoliczności: 

a) trzykrotne opóźnienie Wykonawcy w realizacji umowy, 

b) jednorazowe rażące opóźnienie  Wykonawcy rozumiana jako okres przekraczający jeden dzień od 

daty złożenia zamówienia na dany produkt przez Zamawiającego, 

c)  trzykrotna reklamacja dostarczanych przez Wykonawcę towarów z uwagi na złą jakość, niezdatność 

do spożycia lub braki ilościowe, 

d) nieuzasadniona podwyżka cen przez Wykonawcę. 

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy 

przez Wykonawcę, zobowiązuje się od do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 10% odpowiadającej zamówieniom z ostatnich 2 tygodni . 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym a także 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku wejścia w życie przepisów  

wprowadzających jednakowe ceny detaliczne na leki refundowane (SZTYWNE MARŻE I CENY). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

7. W przypadku sprzedania towaru z wadami: 

a) Jakościowymi – Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany  na towar wolny od 

wad, 

b) sprzedane towary, które są niezgodne ze złożonym na  zapotrzebowaniu asortymentem      i ilością- 

Zamawiający może odmówić przyjęcia sprzedaży, 

c) Niezrealizowania w terminie  – Zamawiający może odmówić jej przyjęcia, 



d) Jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania Zamawiający postawi go do 

dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie o stwierdzonych wadach oraz 

potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. 

8. Podstawą reklamacji jest sporządzenie stosownego Protokołu reklamacyjnego. 

9. W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie                 

24 godzin od chwili sporządzenia Protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim 

wad bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego           

i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej                

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory, powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowemu. 

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 

 


