Załącznik nr 7
UMOWA PN.-…./19 - wzór
będąca wynikiem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego
zawarta w Malborku w dniu ………………..2019 r.
pomiędzy:
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul.
Armii Krajowej 105/106, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer
KRS 0000280526, NIP: 579-21-33-296, REGON: 220415305, reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS
przez:
Prezesa – Pawła Chodyniaka
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………z siedzibą w ……………………………………..
ul. ……………………………………………………………………………………………………… wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez ………………………………………..………………………………………………… REGON
…………………………………………..…, NIP ……………..……………………….., KRS ……………………..………………..
którą reprezentuje zgodnie z wpisem w KRS:
1. ……………………………………………………………
2. ..............................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o treści następującej:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa różnych produktów leczniczych i płynów infuzyjnych na
potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze
Gdańskim), zgodnie z ofertą Wykonawcy, wyszczególnionych w formularzu cenowym,
stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do umowy i określonych jako pakiet: .......................
2. Wykonawca zadania dodatkowo dostarczy załącznik do umowy w formie aktywnego arkusza
kalkulacyjnego. Załącznik będzie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
apteka@pcz.net.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest
odstąpieniem od umowy, przy uwzględnieniu, iż zmiana ilości zamówieniowego asortymentu nie
przekroczy +/- 20%.
§ 2 CENA PRZEDMIOTU UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony zgodnie ustalają łączną wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia
brutto ...................... zł, słownie: (............................................................................................ ).
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłaty, po każdorazowej dostawie, zgodnie z cenami
jednostkowymi zawartymi w ofercie Wykonawcy i ilością dostarczonego towaru.
3. W powyższej kwocie zawarte są: koszty towaru, transportu, rozładunku do magazynów
zamawiającego, należnych opłat podatkowych i celnych.
4. Strony ustalają , że ceny jednostkowe podane w ofercie są cenami stałymi przez cały okres
trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust.5 a. poniżej.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, a zmianie ulegnie
cena brutto produktów stanowiących przedmiot zamówienia. Zmiana dla swej ważności wymaga
formy pisemnej.
6. W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z dnia 13 czerwca
2011 r.) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obniżenie cen nabywanych leków,

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w
wypadku:
1 ) Obniżenia urzędowej ceny zbytu lub urzędowej marży hurtowej nabywanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w przypadku
nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana wymaga formy pisemnej.
2) Obniżenia 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 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. Zmiana
wymaga formy pisemnej.
3) Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach
umowy towar oferowany jest po niższej cenie.
7. Wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi zawierać uzasadnienie
faktyczne i/lub prawne, i odbyć się z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną
datą zmiany cen.
8. Zmiana cen o której mowa w §2 ust 5 i 6 będzie obowiązywała od momentu podpisania aneksu
przez obie strony.
9. Wykonawca będzie wystawiał faktury za dostarczone leki objęte niniejszą umową za każdą
dostawę. Należność za przedmiot umowy uregulowana zostanie przelewem w ciągu 30 dni od
daty dostarczenia faktury.
10. W przypadku braku produktu leczniczego o nazwie handlowej wymienionej w załączniku do
umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć identyczny produkt leczniczy zastępczy, lecz o
innej nazwie handlowej, jednak w cenie nie wyższej niż wymieniona w załączniku do umowy,
uprzedzając o zmianie zamawiającego drogą faksową. Jeżeli cena produktu jest niższa niż
wymieniona w załączniku Nr 1 należy to uwzględnić na fakturze.
11. W przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą za dostarczony towar, Wykonawca nie
będzie mógł zbyć wierzytelności bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można
bezpodstawnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o
działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą
ustawą.
§ 3 TERMIN REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY
1. Umowa niniejsza wygasa:
- po upływie 24 miesięcy lub
- w przypadku zrealizowania dostaw z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy powyżej, w tym
§1 ust.3. oraz z uwzględnieniem §6 ust.3b
2. Realizacja dostaw winna nastąpić w ciągu max. 3 dni od daty przesłania zamówienia drogą
faksową lub e-mailem z potwierdzeniem odbioru zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu
wolnym od pracy lub sobotę lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Dostawa produktów leczniczych zamawianych w trybie pilnym winna nastąpić do godziny 9:00
dnia następnego po złożeniu zamówienia.
4. W przypadku niemożności dostarczenia zamawianego towaru przez Wykonawcę, co skutkować
będzie niedotrzymaniem terminu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania pisemnej
informacji Zamawiającemu, potwierdzającej brak danego towaru w magazynie Wykonawcy.
Zamawiający dokona zakupu produktu leczniczego u innego dostawcy, a wszelkimi kosztami
zakupu obciąży Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się zastosować opakowanie przedmiotu umowy, należycie
zabezpieczające go w czasie transportu.
6. Koszty strat powstałych w razie ewentualnego uszkodzenia przesyłki lub nienależytego
transportu obciążają Wykonawcę.

7. Wykonawca dostarczy towar do magazynu apteki Zamawiającego w dniach roboczych w
godzinach 9.00 – 14.00.
§ 4 GWARANCJE
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy spełniający wymagania Prawa
Farmaceutycznego, dotyczące dopuszczenia do obrotu na terenie Polski , a w przypadku wyrobów
medycznych-ustawy o wyrobach medycznych obowiązujących w Polsce w dniu dostawy.
2. Wykonawca gwarantuje, że produkty lecznicze i wyroby medyczne będące przedmiotem umowy
posiadają odpowiednie terminy ważności, nie krótsze niż 6 m-cy od momentu dostawy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem towaru oferowanego Zamawiającemu.
4. Wystawione dokumenty sprzedaży (faktury) wykonawca opatrzy adnotacją informującą
o numerze i dacie umowy przetargowej z jakiej dokonano zakupu.
5. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji części lub całości dostawy, nie później niż w ciągu
5 dni roboczych od dnia dostawy, gdy stwierdzi wady , lub niespełnienie warunków zawartych w
postanowieniach niniejszej umowy.
6. Reklamację składa się w formie pisemnej określając jej przyczynę.
7. Reklamacja wstrzymuje płatność faktury wystawionej na dostawę produktów reklamowanych
(dotyczy to reklamowanego produktu/partii produktu, a nie całej faktury).
8. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.
9. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy produktów pilnie potrzebnych lub zamawianych w trybie
pilnym wykonawca dostarczy niewadliwe produkty w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od
zgłoszenia reklamacji, a w sytuacji, gdy dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe Zamawiający
dokona zakupu interwencyjnego u innego dostawcy , a kosztami obciąży Wykonawcę.
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§ 5KARY UMOWNE
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
za przekroczenie terminów, o których mowa w § 3 pkt. 2 oraz § 4 pkt. 7 i 8 w wysokości 0,5%
wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 30 zł
za każdy dzień zwłoki,
za odstąpienie od umowy w całości lub części z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w
wysokości 5 % nie zrealizowanej wartości umowy,
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
za odstąpienie od umowy w całości lub części z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w
wysokości 5 % nie zrealizowanej wartości umowy,
Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 2% wynagrodzenia
umownego.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych,
dla których nie przewidziano kar umownych - strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i w takiej sytuacji nie ma zastosowania §5 ust. 3 umowy.
2. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia
przez drugą stronę istotnych warunków umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w następującym zakresie:

a) nazwy produktu, nr katalogowego, konfekcjonowanie produktu (przy zachowaniu wszystkich
parametrów określonych w SIWZ, nazwy międzynarodowej leku oraz postaci produktu np.
tabletki ,ampułki),
b) wydłużenia terminu realizacji umowy do 2 m-cy,
c) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy:
- w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto,
cena netto pozostanie bez zmian (zgodnie z §2 ust.6).
- gdy w trakcie okresu trwania umowy zajdą następujące zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w przypadku
wykazania przez Wykonawcę, iż powyższe zmiany mają wpływ na koszt wykonania
zamówienia, wynagrodzenia zostanie zmienione w odpowiednim (ustalonym przez
strony) do zmian zakresie. Zmienione wynagrodzenie wejdzie w życie od dnia wejścia w
życie zmienionych przepisów prawa, jeżeli zmiana przepisów miała wpływ na koszt
wykonania zamówienia od tego dnia (dnia wejścia w życie zmiany przepisów).
4. Każda ww. propozycja zmiany umowy będzie przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej, z
załączeniem dokumentów potwierdzających wystąpienie przesłanek do zmiany warunków
umowy.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikające w toku wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wszelkie jej uzupełnienia mogą nastąpić za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie.
3. Zmiany do umowy muszą być zgodne z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą być
wprowadzone tylko w przypadkach określonych w umowie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZY
ZLECENIACH, UMOWACH O DZIEŁO Z WYKONAWCAMI, KONTRAHENTAMI
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000),
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
informuje, że:
1
Administratorem Pana/Pani danych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106, KRS: 0000280526, NIP: 579-21-33296, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO), tel.: 55 6460 264, adres e-mail:
sekretariat@pcz.net.pl
2
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 55 6460 337, email: iod@pcz.net.pl
3
Dane osobowe jakie posiadamy i przetwarzamy tj.: dane identyfikacyjne, adresowe,
kontaktowe, przetwarzane będą w celu zbierania ofert cenowych, świadczenia usług, prawidłowej
realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, realizacji ewentualnych
zleceń na proponowane przez firmę usługi reklamowe pomiędzy Panem/Panią a Powiatowym
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku , na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO.
4
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5
Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3 jest
obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie
danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
7
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 86), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).
8
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
11
Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług w Powiatowym Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku a po jego zakończeniu przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podpis Wykonawcy:

