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UMOWA  

KUPNA - SPRZEDAŻY 

(Wzór) 

zawarta w dniu ……2022r. w Ropczycach pomiędzy: 

 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce z siedzibą 

w Ropczycach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Regon: 690692118 NIP: 818-14-29-388. 

reprezentowanym przez: 

 

Tomasz Baran                 -     p.o. Dyrektor 

zwanym dalej Kupującym 

 

a: 

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

 reprezentowanym przez: 

…………………….   -    ……………………………………….. 

 
zwanym w treści niniejszej umowy Sprzedającym 

 

Umowa zostaje zawarta w następstwie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie 
zapytania ofertowego na Dostawę antybiotyków znak sprawy DZ_2022_08 

Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia ……………r  do dnia ………………..r. 

 

§ 1 

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa leków, których ilość oraz cena wymienione zostały w załączniku nr 1   

do niniejszej umowy, który to załącznik stanowi jej integralną część. 

2.  Wartość umowy brutto wynosi ……………………..…zł (słownie:………….……),netto wynosi…………..………… zł 

(słownie: ………………………….). 

3. Terminy dostaw ich ilość i asortyment, będą każdorazowo określane w oddzielnym pisemnym 

zamówieniu składanym przez KUPUJĄCEGO. 

4.  Strony dopuszczają składanie zamówień w formie fax. 

5.  SPRZEDAJĄCY dostarczy leki w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamówienia.  

6. Dostawy interwencyjne „na cito” SPRZEDAJĄCY dostarczy w terminie 12 godz. od otrzymania 

zamówienia. 

§ 2 

SPRZEDAJĄCY gwarantuje, że przedmiot umowy posiada wpis do Urzędowego Wykazu Produktów 

Leczniczych lub Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy) i podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wprowadzanie do obrotu i do używania, a dokumenty te będą doręczane na każde żądanie KUPUJĄCEGO. 

§ 3 

 Leki o których mowa w § 1 posiadają wszelkie obowiązujące świadectwa i certyfikaty. 
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§ 4 

1. SPRZEDAJĄCY obowiązany jest do dostarczenia leków własnym transportem i na własny koszt do Szpitala 

Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim 39-120, ul. Wyspiańskiego 14, Dział Farmacji Szpitalnej, od 

poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 7:30-14:00 wraz 

z rozładunkiem do pomieszczeń Apteki.  

2.  Sprzedający dostarczy przedmiot zamówienia w odpowiednio oznaczonych i oryginalnych 

opakowaniach, a każda partia dostawy będzie zawierać nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta, nr 

serii / nr katalogowy oraz okres ważności.  

§ 5 

1. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi, na podstawie faktur za poszczególne dostawy. 

2. Należność zostanie uregulowana przez KUPUJĄCEGO przelewem na konto wskazane na fakturze przez  

SPRZEDAJĄCEGO w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez KUPUJĄCEGO w banku dokumentu „polecenie 

przelewu”. 

4. KUPUJĄCY wyraża zgodę, aby SPRZEDAJĄCY wystawił fakturę VAT bez podpisu KUPUJĄCEGO. 

5. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§ 6 

1.  KUPUJĄCY dokona odbioru dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w Szpitalu 

Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim ul. Wyspiańskiego 14 Dział Farmacji Szpitalnej. 

2. Reklamacje KUPUJĄCEGO co do jakości dostarczonego asortymentu i wymiana tego asortymentu na 

asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 

daty zgłoszenia reklamacji. 

3. Reklamacje KUPUJĄCEGO co do niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do 

Umowy) lub złożonym zamówieniem i dostawa asortymentu zgodnego z Załącznikiem do Umowy i złożonym 

zamówieniem – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia reklamacji. 

4. Reklamacje KUPUJĄCEGO co do ilości dostarczonego asortymentu oraz co do terminowości dostawy i 

dostawa tego asortymentu  – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych 

od daty zgłoszenia reklamacji. 

5. Reklamacje KUPUJĄCEGO co do niezgodności w fakturach VAT z zawartą umową, tj. w zakresie m. in. 

naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

6. Ze strony SPRZEDAJACEGO osobą odpowiedzialną za realizację ewentualnych reklamacji dot. realizacji 

umowy jest: ……………………… tel. …………………………………, fax.: …………………………………, e- mail: 

…………………………. 

§ 7 

Odstąpienie KUPUJĄCEGO od zawartej umowy z winy Sprzedającego może nastąpić w przypadku braku 

doręczenia dokumentów (na pisemne wezwanie Kupującego), o których mowa w §2 Umowy. 

 

§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy KUPUJĄCY nalicza SPRZEDAJĄCEMU kary 
umowne w wysokości: 
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a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia 
SPRZEDAJĄCEGO od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada SPRZEDAJĄCY, 
 

b) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu  umowy nie dostarczonego w terminie - za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki / za każde rozpoczęte 12 godzin (dostawy interwencyjne „na cito”) 
 

c) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w 
innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności  – w przypadku braku 
załatwienia reklamacji w trybie § 6 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji, 
 
d) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy dostarczonego w złej jakości – w 
przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie § 6 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w załatwieniu 
reklamacji, 
 
2. SPRZEDAJĄCY nalicza KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości: 
 

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia KUPUJĄCEGO – 
z powodu okoliczności, za które odpowiada KUPUJĄCY. 
 
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30 % wartości 
brutto przedmiotu umowy. 
 
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych. 

§ 9 

1. Powtarzające  się  2- krotne nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez SPRZEDAJĄCEGO, tj.: 
 

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw, 
 

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy, 
 

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego terminów ważności, 
 

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w 
wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez 
KUPUJĄCEGO od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada SPRZEDAJĄCY. 
 
2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji KUPUJĄCEGO (j.w.) – stanowią 
również podstawę do odstąpienia przez KUPUJACEGO od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada SPRZEDAJĄCY. 

§ 10 
1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres obowiązywania umowy.  
 

2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku: 
A. Zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym 
zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen, a także skreślenia leków z wykazu objętych cenami 
urzędowymi. Zmiana cen nastąpi od dnia wprowadzenia zmian przez odpowiedniego ministra. 
 

B. Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności 
w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w terminie 7 dni od daty wpływu 
zawiadomienia SPRZEDAWCY (wraz z uzasadnieniem i dowodami) do siedziby KUPUJĄCEGO. 
C. Zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a 
cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. 
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3. Dopuszczalna jest zmiana zawartej Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia, gdy nowy SPRZEDAJĄCY ma zastąpić dotychczasowego SPRZEDAJĄCEGO: 
 

A. W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki SPRZEDAJĄCEGO, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
SPRZEDAJĄCEGO lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy SPRZEDAJĄCY spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,  
 

B. SPRZEDAJĄCY, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3 pisemnie informuje 
KUPUJĄCEGO, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.  
 

C. Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu 
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 7a, b, c, d Rozporządzenia  Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać KUPUJĄCY od SPRZEDAJĄCEGO. 
 
4. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których KUPUJĄCY nie mógł przewidzieć w dniu 
zawarcia umowy, KUPUJĄCY może dokonać zmniejszenia ilości przedmiotu umowy.  
 
5. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może zostać 
przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron. 
 
6. A. W przypadku szczególnych okoliczności, tj.: 
1) wycofania z obrotu lub 
2) czasowego wycofanie produktu przez producenta lub  
3) czasowego wstrzymania produkcji lub 
4) braku produkcji lub 
5) zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem Umowy lub, 
6) zaistnienia incydentu medycznego lub 
7) wygaśnięcia koncesji lub 
8) zaistnienia niezależnych od SPRZEDAJĄCEGO skutków wypadków losowych (jak np.: czasowa awaria linii 
produkcyjnej u producenta, czasowy brak dostępności surowców czy wpływ klęsk żywiołowych) - KUPUJĄCY 
dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach 
tej samej nazwy międzynarodowej, tego samego przeznaczenia, spektrum działania oraz posiadającego 
właściwości na poziomie nie gorszym niż asortyment będący przedmiotem umowy, itp. oraz posiadającego 
dokumenty, o których mowa w  §2 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. do Umowy.  
 

Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w ust. 6 A  i  jednocześnie na rynku wystąpi brak odpowiednika 
asortymentu będącego przedmiotem Umowy – SPRZEDAJĄCY, który nie ponosi za powyższe okoliczności 
zawinienia, nie będzie z tego tytułu obciążany karami umownymi. 
 

B. W przypadku innego sposobu pakowania oferowanego asortymentu – „zamiennika - odpowiednika” cena 
za opakowanie zbiorcze oferowanego „odpowiednika” zostanie odpowiednio przeliczona przez 
SPRZEDAWCĘ, wraz z podaniem ilości jednostkowych w opakowaniu zbiorczym. 
 

C. SPRZEDAWCA, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6A każdorazowo pisemnie 
informuje KUPUJĄCEGO, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów. 
 
D. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji 
KUPUJĄCEGO i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 6 C . 
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8. W przypadku zmian w Umowie Refundacji o refundacji leków będących przedmiotem niniejszej umowy 
(ZAŁ.  do Umowy), Strony mogą wprowadzić w miejsce leku dotychczasowego lek o odpowiednim spektrum 
działania przewidziany ustawą – przy zachowaniu ceny nie wyższej niż w zawartej umowie. 
 

A. W przypadku obniżenia cen leków refundowanych, należy sporządzić Aneks dostosowujący cenę do ceny 
aktualnej wynikającej z przepisów o refundacji leków. 
 
9. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny 
ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia KUPUJĄCEGO (data wpływu pisma do siedziby 
KUPUJĄCEGO). 
 
10. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w § 13 Umowy. 
 
11. SPRZEDAJĄCY odpowiada za szkody związane z nierealizowaniem lub niewłaściwym realizowaniem 
niniejszej umowy, w szczególności SPRZEDAJĄCY ponosi koszty,  gdy SPRZEDAJĄCY w sposób niezawiniony 
nie może dostarczyć asortymentu umowy - wówczas jest on zobowiązany do naprawienia szkody 
wynikającej z ewentualnej zmiany cen (gdy KUPUJĄCY był zmuszony kupić dany asortyment od podmiotu 
innego niż SPRZEDAJĄCY, z którym zawarto niniejszą umowę) – z wyłączeniem powołania się przez 
SPRZEDAJĄCEGO na okoliczności, które zgodnie przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 
SPRZEDAJĄCEGO do odmowy dostarczenia towaru KUPUJĄCEMU. 

§ 11 
1. SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, 
wezwać KUPUJĄCEGO do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych przez SPRZEDAJĄCEGO, w 
związku z wykonaniem niniejszej Umowy. 
2. KUPUJĄCY ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń SPRZEDAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania do zapłaty. 

§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć 

polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla KUPUJĄCEGO. 

§ 13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla KUPUJĄCEGO, a jeden 

dla SPRZEDAJĄCEGO. 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY:                                                                                                                KUPUJĄCY: 


