
Załącznik nr 6 do SIWZ  
UMOWA (WZÓR) 

zawarta w dniu …….w Kamieńcu, Obowiązująca od 01.01.2021r.,  pomiędzy: 

Ośrodkiem Leczniczo -  Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Spółka z o.o. z siedzibą w 

Kamieńcu (42-674) przy ul. Polnej 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000566979,  

NIP: 6452167664, REGON: 276112481 (zwanym dalej Ośrodkiem), reprezentowanym przez:  

– Prezesa Zarządu -  Grażynę Osińską,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a ………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo  

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm.) . 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz złożoną ofertą, przenieść na Zamawiającego własność oraz  dostarczyć do 

jego magazynu  ( Działu Farmacji) leki  preparaty i substancje farmaceutyczne oraz materiały 

medyczne jednorazowego użytku na potrzeby Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac 

Kamieniec” sp. z o.o. na przestrzeni całego 2021 roku w zakresie Części nr …. (…), 

szczegółowo opisane wraz z cenami jednostkowymi  w załączniku nr 1 do umowy (Oferta 

wraz z załącznikiem nr….), natomiast Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot 

umowy i zapłacić Wykonawcy  umówioną cenę. 

2.  Ilości wyszczególnione w załączniku nr 1 mają charakter szacunkowy, choć zgodny z 

przewidywanymi prognozami Zamawiającego, to w trakcie realizacji zamówienia ilości te 

będą dostosowane do faktycznych  jego potrzeb z zastrzeżeniem, iż kwota określona w § 4 

ust. 1 stanowi górną granicę zobowiązania. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w części dotyczącej przesunięć 

ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi. Przesunięcia nie mogą 

przekroczyć 30% ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ceny 

jednostkowe zawarte w załączniku nr 1. 

4.  W przypadku jeżeli mimo dokonanych szacunków zamówiona ilość asortymentu w czasie 

obowiązywania umowy będzie mniejsza od określonych w załączniku nr 1, Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty lecznicze i materiały medyczne  spełniają 

warunki, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku  Prawo 

Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 944) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz 

posiadają wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu 

na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdują się w aktualnym wykazie refundowanych 

leków lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

6. Wykonawca oświadcza, że asortyment będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy i 

wolny od wad, oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a 

każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom 

dopuszczającym go do obrotu. 

7.Wykonawca oświadcza, że transport produktów leczniczych i materiałów medycznych będzie 

się zgodnie z normami określonymi w Prawie Farmaceutycznym oraz Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku zamówionego towaru do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego. 

§ 2 



1. Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych 

do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zamówienia na piśmie złożonego 

faksem lub emailem, min. jeden raz w miesiącu w ilości i asortymencie zgodnym z bieżącym 

zapotrzebowaniem ustalonym przez osoby odpowiedzialne za prawidłowe leczenie 

pacjentów: 

a. na Oddziałach  Rehabilitacyjnych  dla Dzieci w Kamieńcu przy ul. Polnej 2, 

b. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży 

w  Kamieńcu przy ul. Polnej 2 oraz Zbrosławicach przy ul. Batorego 8. 

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadkach nagłych (zlecenie lekarza dotyczące np. podania antybiotyku, kroplówki, 

itp.) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia w trybie realizacji cito, tj. w dniu 

zamówienia do 12 godzin.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zarówno ilościowych jak i 

asortymentowych zamawianego towaru, nie później jednak niż 24 godziny przed 

uzgodnionym terminem dostawy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z 

informacją/opisem zawierającą/-ym wskazania producenta co do właściwości przedmiotu 

zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą 

znajdować się na/lub w opakowaniu w formie ulotki, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

6. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać 

aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklaracje zgodności lub 

zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto 

właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy. 

8. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy (licząc od 

daty dostawy) do końca okresu przydatności lub 2/3 okresu deklarowanego przez 

producenta.  

§ 3 

1.  Realizowana przez Wykonawcę bieżąca dostawa towaru każdorazowo musi być zgodna 

asortymentowo  i  ilościowo  z zamówieniem otrzymanym od Zamawiającego. 

2. Zamówienie przesyłane jest każdorazowo na wskazany przez Wykonawcę  w ofercie  kontakt: 

Dział….  fax:………., e-mail :…………. . 

3.  Dostawa zamówionego towaru wraz z wyładunkiem i wniesieniem, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, nastąpi do magazynu Działu Farmacji w siedzibie Zamawiającego  w 

Kamieńcu, przy ulicy Polnej 2, (budynek pałacu, I piętro) w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach 800 - 1500 ,gdzie osobą odpowiedzialną za odbiór towaru jest osoba 

wskazana przez Zamawiającego. 

4.  Produkty lecznicze powinny być dostarczone w opakowaniu gwarantującym ich właściwą 

jakość. 

5. W trakcie odbioru towaru przez w/w osoby następuje jego sprawdzenie pod względem 

ilościowym i jakościowym. Towar posiadający wady ilościowe bądź jakościowe zostanie 

zwrócony natychmiast przewoźnikowi działającemu na zlecenie Wykonawcy. 

6. W przypadku odmowy przyjęcia towaru w części lub całości Zamawiający ma obowiązek 

uzasadnić odmowę na dowodzie dostawy nanosząc stwierdzone zastrzeżenia. 

7. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia winny być potwierdzone pieczątką firmową Zamawiającego 

oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za odbiór towaru. 

8. Dostarczenie towaru z wadami nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z obowiązku 

natychmiastowej realizacji zamówienia. 



9.  Koszty dostarczenia towaru obciążają Wykonawcę. Do czasu dostarczenia towaru ryzyko 

wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi 

Wykonawca. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do 

realizacji umowy. 

11. Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie warunki techniczne do odbioru 

i przechowywania zamówionego towaru.  

 

 

§ 4 

1. Całkowita kwota należna Wykonawcy z tytułu realizacji  przedmiotu zamówienia w okresie 

obowiązywania umowy nie przekroczy:  

1) Część nr …. 

a) netto  ……… zł (słownie: ……………..) 

b) brutto ……… zł (słownie:……………… ) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania cen jednostkowych na produkty zgodnie ze 

złożoną ofertą z dnia ………………….. przez cały okres trwania umowy. Oferta ta 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na artykuły będące przedmiotem niniejszej 

umowy zmiana stawki VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 

stawkę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać promocyjne ceny na dostarczany towar, jeżeli 

istnieje u niego taka promocja, przy zachowaniu wymagań jakościowych. 

 

      § 5 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy lub dostawa nie nastąpi, w 

określonym w Umowie terminie  i przedziale czasowym, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy,  w ilości i asortymencie 

niezrealizowanej w terminie dostawy. 

2. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać 

Zamawiającemu szkodę tzn. zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy 

ceną zakupu interwencyjnego, a ceną zgodną z złożoną ofertą  przetargową. Obowiązek ten 

zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt 

zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.  

3.  Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o każdym 

komunikacie: Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Śląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Farmaceutycznego i producenta o:  wycofaniu, wstrzymaniu czy zakazie 

wprowadzenia do obrotu oraz o dopuszczeniu do obrotu wstrzymanej serii przedmiotu 

umowy. Jak również do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zakończeniu lub 

przerwie w produkcji, a także o wszystkich innych okolicznościach skutkujących nie 

zrealizowaniem zamówienia. 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia za dany miesiąc 

kalendarzowy będzie dokonywane, po upływie tego miesiąca w terminie 5 dni roboczych 

następnego miesiąca na podstawie faktury VAT.  

2. Zapłata nastąpi poprzez przelew należności na rachunek bankowy Wykonawcy          

wskazany w fakturze  VAT umieszczony w wykazie podatników VAT w terminie  ………. 

od daty otrzymania  faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.  



4. Faktura VAT  zostanie wystawiona zgodnie za następującymi danymi określającymi 

Zamawiającego – jak  w preambule umowy. 

5. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT  uznaje 

się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT. Za dzień zapłaty 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Płatność za przedmiot umowy  może być realizowana z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 

podatku od towarów i usług  

7. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania, obowiązuje następujący adres doręczenia faktury VAT: e-faktury@olr-

kamieniec.pl  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji umowy, jej części lub 

wynikającej z niej wierzytelności.  

9. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w transakcjach 

handlowych, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.   

 

§ 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w dostawie towaru w terminie określonym  w wysokości 

200 PLN, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie Wykonawcy w wymianie towaru wadliwego jakościowo na wolny od 

wad bądź niedokonania reklamacji ilościowej  w terminach określonych w § 8 ust. 3  

w wysokości 200 PLN, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po wyłącznej 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Strony tj. wstrzymania produkcji, 

wstrzymania obrotu przez Inspektora Farmaceutycznego, zaistnienia siły wyższej, itp. kara 

umowna nie przysługuje. Zastrzega się jednak, iż powołując się na okoliczność, o której 

mowa powyżej należy fakt ten drugiej Stronie udowodnić. 

3. Fakt nałożenia kary umownej winien być uprzednio oznajmiony drugiej Stronie w formie 

pisemnego oświadczenia zawierającego wyczerpujące uzasadnienie naliczenia kary. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z  wynagrodzenia Wykonawcy 

należnego po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Potrącenie zostanie oznajmione drugiej stronie w formie pisemnej.  

5. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie 

możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni, licząc od 

dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 8 

1. Od chwili odbioru towaru przechodzi na Zamawiającego ryzyko związane z przedmiotem 

umowy.  

2. Ewentualne reklamacje ilościowe Zamawiający zgłasza na piśmie w ciągu siedmiu dni od 

dnia dostawy. 

3. Wykonawca realizuje reklamację w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia  

reklamacji przez Zamawiającego, na koszt własny. 

4. Zamawiający sprawdza zgodność realizacji zamówienia najpóźniej w chwili wykorzystania 

leku w procedurze medycznej. Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w 

ciągu 7 dni od dnia ujawnienia wszelkich niezgodności. Wykonawca w ciągu 7 dni 



ustosunkuje się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu 7 dni jest 

uważany za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy 

produkt leczniczy zgodny z zamówieniem. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego 

zawiesza bieg terminu płatności faktury w części dotyczącej reklamowanego leku. 

 

§ 9 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1, umowa wygasa. Dotyczy to także sytuacji, gdy 

mimo upływu terminu realizacji, łączna kwota zakupów nie osiągnęła wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w treści § 4 Umowy, chyba że zamówienia 

będą złożone przed upływem końca okresu obowiązywania.  

3. Niniejsza umowa wygasa również w przypadku zrealizowania przez Zamawiającego 

zamówień na kwotę określoną w § 2, a przed upływem okresu na jaki umowa została 

zawarta, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron stosownych oświadczeń 

woli, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do złożenia oświadczenia o zmianie 

umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 6 Pzp tj. wartość zmian  może wynosić do 10% 
wartości zamówienia określonej w niniejszej Umowie. 

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie   

dotrzymania przez Wykonawcę  warunków umowy, w formie pisemnej  z uzasadnieniem 

przyczyn rozwiązania umowy pod rygorem nieważności. 

5. 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. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego § Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na 

określonych warunkach:  

a) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy 

zachowaniu wartości przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub 

wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub 

wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem 

stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),  

b) dopuszcza się zamianę towaru na inny - synonimowy i  nie droższy niż w ofercie, w 

szczególności w przypadku zmiany numeru katalogowego produktu i sposobu 

konfekcjonowania,  lub w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez 

producenta zmodyfikowany (udoskonalony produkt ) przy zachowaniu jego 

dotychczasowych parametrów co nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy ani 

podwyższeniem ceny jednostkowej, 

c) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego 

dotychczasowych parametrów, zmiana numeru katalogowego,  

d) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika nr 1 do umowy, 

przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy w danej części. Przesunięcia nie 

mogą przekroczyć 30% ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu 

o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

e) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego 

i wartościowego przedmiotu zamówienia,  



f) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, np. w przypadku zakończenia 

stosowania przedmiotu umowy,  

g) dopuszcza się odstąpienie od części umowy (jednej lub kilku jednakże nie więcej niż 50 % 

asortymentu całości przedmiotu umowy) w przypadku braku środków finansowych 

Zamawiającego, w szczególności zmniejszenia ilościowego bądź wartościowego kontraktu 

z NFZ lub braku kontraktu z NFZ. Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od 

części umowy za uprzednim 14-dniowym powiadomieniem Wykonawcy o zaistniałej 

okoliczności.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w następujących przypadku: 

a) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia (zmianie ulega stawka VAT  i cena 

brutto, cena netto pozostaje bez zmian) lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,  

b) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego 

świadczenia umownego, np. przejściowe obniżenie ceny produktu, w przypadkach 

korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny 

niższe niż zawarte w umowie),  

c) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku 

zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-

cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości 

przedmiotu umowy, 

 d) obniżenia cen nabywanych leków, uwzględniając treść art. 9 ust 2 ustawy z dnia 20 luty 

2015r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.357), w razie: 

-  zmiany urzędowej ceny zbytu, w przypadku nabywania od podmiotu innego niż 

przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2020r.  poz.944 z późn. zm.), 

-  zmiany urzędowej ceny zbytu  powiększonej o marżę nie wyższą niż urzędowa marża 

hurtowa, w przypadku podmiotu prowadzącego obrót hurtowy, 

- zmiany wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany 

wyrób, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym 

obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne 

lub od przedsiębiorcy innego aniżeli prowadzący obrót hurtowy. 

Zmiana ceny przewidziana w pkt. d) powyżej wchodzi w życie od dnia obowiązywania 

nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga aneksu do Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, iż w razie gdy w ramach zawartej Umowy towar oferowany jest po cenie 

niższej, to korekta cen na podstawie zapisów powyżej nie ma zastosowania.  

3. Zmiany treści umowy każdorazowo wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności. 

4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do 

umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

b) zmianie osób uprawnionych do  reprezentacji  podmiotu, 

c) zmianie osób wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym, 

d) ogłoszeniu upadłości, 

e) ogłoszeniu likwidacji, 



f) zawieszeniu działalności, 

     g) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

     h) obniżeniu cen nabywanych przedmiotową umową leków, w oparciu o treść art. 9 ust 2 

ustawy z dnia 20 luty 2015r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.345). 

 

§ 10 

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie: 

a) ze strony Zamawiającego     - Kierownik  Działu Farmacji ………….tel. …………. 

b) ze strony Wykonawcy          - …………………………….. tel. …………. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Kodeksu 

cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawa powszechnie 

obowiązującego regulującego zakres spraw objętych umową. 

2.   Administratorem  danych osobowych podanych w umowie jest Ośrodek Leczniczo –  

     Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o. o, 42-674 Kamieniec, ul. Polna 2, adres: 

      sekretariat@olr-kamieniec.pl, tel. +48 32 2337877 

3.  Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu  

      zawarcie umowy  i jej realizację, a podstawą  prawną przetwarzania  danych osobowych  

      jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE).  

4.  Wykonawca oświadcza ze zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej która znajduje się  

      w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. 

 

§ 12 

1.  Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane  

      będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 

część umowy. Integralną część niniejszej Umowy stanowi również Załącznik nr 1: Formularz 

asortymentowo – cenowy. 

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze  stron. 

 

Załączniki: 

2.  Formularz asortymentowo – cenowy. 

2. Oferta  z dnia ………………. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 


