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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

 

UMOWA nr  …….. /ZP/2022 
sukcesywny zakup i dostawę  

leków i innych produktów farmaceutycznych 
 
Zawarta w dniu ……… 2022 roku w Pruszczu Gdańskim pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83- 000) 
ul. Prof. Mariana Raciborskiego 2A, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w  Gdańsku VII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000098958, 
NIP 5932218562, REGON 191983891 
reprezentowanym przez: Dyrektora  -  Annę Górską 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………….., z  siedzibą w  …………………………… 
ul.  …………………………………………………. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla …………………………………………….……………… pod nr KRS ……………………………., 
REGON ……………………………….., NIP ………………………………………… 
reprezentowanym przez : 
1. …………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w  postępowaniu 
poniżej progu stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2021.1129 t.j.) zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1, na podstawie obowiązującego u Zamawiającego 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł., została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa leków i innych produktów farmaceutycznych    dla: 

Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. prof. M. 
Raciborskiego 2A 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy  określony w 
ust 1. 

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, która stanowi  załącznik do 
niniejszej Umowy. 

4. W dalszej części Umowy przez „towar” należy rozumieć leki, inne produkty  farmaceutyczne oraz 
materiały medyczne. 

 
§ 2 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy, do dnia 30.04.2023 r. 
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§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru wg składanych przez 

Zamawiającego zamówień drogą mailową na adres Wykonawcy w cenach określonych w  ofercie, 
o której mowa w § 1 ust. 3. 

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będą składane przez Zamawiającego 
wg posiadanych zakresów świadczonych usług medycznych, a Wykonawca zobowiązuje się do 
realizacji i wystawienia faktur VAT wg przyjętych zamówień. 

3. Strony dopuszczają możliwość ilościowego ograniczenia lub poszerzenia dostaw stosownie do 
potrzeb Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać dostawy towarów zgodnie z ust. 2 we własnym zakresie 
i własnym transportem a usługa ta nie będzie miała wpływu na wysokość cen towarów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym 
niż 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot umowy Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego w dni robocze 
w  godzinach 7:30 do 13:30 

7. Po stronie Zamawiającego składanie zamówień będzie następowało drogą poczty elektronicznej 
z adresu: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl lub pielegniarka.koordynator@pogotowiepruszcz.pl  
Po stronie Wykonawcy przyjmowanie zamówień będzie następowało na adres e-mail: 
……………….@................................ 

6. W przypadku konieczności dostawy towaru nie wymienionego w ofercie Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na 
zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

7. Decyzje o zakupie towarów, o których mowa w ust. 6 podejmuje każdorazowo Dyrektor SPPR i 
przekazuje ją osobom upoważnionym do składania zamówienia po stronie Zamawiającego. 

8. Rozliczenie dostawy, o której mowa w ust. 6 nastąpi w oparciu o ceny danego towaru 
obowiązujące u Wykonawcy w dniu rozliczenia. 

9. W przypadku konieczności zakupu niektórych towarów w większej ilości niż wymieniona w 
ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy, możliwe jest to z równoczesnym 
zmniejszeniem ilościowym dostawy towarów pozostałych asortymentów, z uwzględnieniem 
zapisów § 4 ust. 1 Umowy. Zasada ta dotyczy również towarów wymienionych w § 3 ust. 6 
Umowy. W takich przypadkach zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 4 

1. Wartość brutto przedmiotu Umowy w okresie jej obowiązywania nie może być wyższa niż 
………………. złotych (słownie: ……………………….. złotych 00/100), a wartość netto przedmiotu 
umowy w okresie jej obowiązywania nie może być wyższa niż …………… złotych (słownie: 
………………), płatne zgodnie z ust. 2. 

2. Należność, o której mowa w ust.1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy sukcesywnie w miarę 
realizacji dostaw z uwzględnieniem zapisu § 2 Umowy, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

3. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku nieterminowej dostawy, Zamawiający ma prawo nałożyć Wykonawcy za zwłokę w 
wykonaniu przedmiotu umowy odsetki w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy 
określonej w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

mailto:sekretariat@pogotowiepruszcz.pl
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6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego 
osobom trzecim. 

 
§ 5 

1. Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy w  terminie określonym  § 3 pkt.5. 
2. Miejscem odbioru towaru będzie, miejsce siedziby Zamawiającego, tj. ul. prof. M. Raciborskiego 

2 a, 83-000 Pruszcz Gdański. 
 

§ 6 
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów: 
a) w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem 

w wysokości 1 % wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z umową dostawy, za każdy dzień 
opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej lub 
niezgodnej z umową dostawy, 

b) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, 

c) jeżeli należna Zamawiającemu kara umowna z tytułu niedostarczenia lub dostarczenia 
towaru niezgodnie z zamówieniem przekroczy 10 % wartości brutto opóźnionej lub 
niezgodnej z umową dostawy, w takim przypadku dostawa zostaje uznana za  nie 
dostarczoną, a Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

a. naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy 
określonej w § 4 ust. 1, 

albo 
b. rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia 

dodatkowej kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy 
określonej w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności, jeżeli nie  zostały 
jeszcze uregulowane przez Zamawiającego. Natomiast w  pozostałych  przypadkach Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kar umownych ze środków  własnych. 

3. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przekracza  wysokość kar 
umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia  odszkodowania 
uzupełniającego. 

 
§ 7 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywistej poniesionej szkody. 
 

§ 8 
1. 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 zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w  terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 postanowienia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt.  b) nie ma 
zastosowania. 

 
§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie 
normy stawiane takim towarom przez prawo polskie. 
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2. Okres ważności towaru wynosić będzie nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone towary posiadają świadectwa dopuszczenia do 

obrotu, które znajdują się w siedzibie Wykonawcy do wglądu przez Zamawiającego. 
 

§ 10 
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą osób trzecich. 
 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązuje się do nie podwyższania cen towarów wymienionych w ofercie 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy w okresie obowiązywania umowy.   
2. W razie niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
3. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych stosowanych w  stosunku do 

innych swoich klientów w  okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej 
Umowy. 

 
§ 12 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy 
oraz wprowadzenie 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. 

 
§ 13 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 
Właściwym dla rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
Integralną część niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy – załącznik. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 

Zamawiający         Wykonawca 
 


