
 

Załącznik nr 3 -  projekt umowy 

 

UMOWA DOSTAWY ( projekt ) 

 

zawarta w dniu …………… w Huwnikach pomiędzy Powiatem Przemyskim ul. Plac 

Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, NIP 795-20-68-339, Dom  Pomocy Społecznej 

Huwniki  reprezentowanym przez:  

  1/. Zofię Ważną- Lisowiec – Dyrektora 

 zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”  

a 

……………………………………………………… 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego / CEiDG  pod numerem ………. 

NIP ………………….., REGON ……………………………………,                                                                                                                                                                         

zwanym dalej  Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

 1/.  

 2/.  

 o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa leków poprzez realizację recept i parafarmaceutyków 

oraz środków opatrunkowych do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach 

           § 2 

Przedmiot zamówienia winien posiadać dopuszczenie do obrotu przez Ministra Zdrowia i ewentualnie 

atest. 

           § 3 

1. Realizacja poszczególnych dostaw odbywać się będzie na podstawie indywidualnych recept           

i zapotrzebowań  mieszkańców ( w zależności od prowadzonej terapii) składanych przez  

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

2. Dostawca zobowiązuje się do realizacji zapotrzebowania w ciągu 24 godzin od momentu 

przekazania zamówienia do dostawcy drogą telefoniczną lub mailową, nie rzadziej jednak niż  

2 razy w tygodniu (dotyczy to również dni wolnych od pacy, niedzieli i świąt).  

3. Wszelkie koszty dostawy leków ponosi dostawca. 

          § 4 

Do kontaktów pomiędzy stronami umowy Zamawiający deleguje: 

 …………………………………. 

a Dostawca: 

 …………………………………. 

          § 5 

1. Dostawca dostarcza towar w zamkniętych opakowaniach, które spełniają wymogi przewidziane 

przepisami prawa 

2. Dostawca zobowiązuje się, do dostarczania leków posegregowanych zgodnie z nazwiskami 

mieszkańców, dla których są przeznaczone. 



3. Odbiór ilościowy i jakościowy towaru odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 

4. Osobą upoważnioną do kontroli ilościowej i jakościowej dostarczonego towaru jest                      

Pan/Pani ……………………………………………  lub osoba przez nią wskazana. 

         § 6 

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wycofania przez właściwy organ danego 

asortymentu leku lub jego zamiennika z rynku farmaceutycznego. 

2. Dostawca winien ten fakt udokumentować w sposób wiarygodny w terminie nie później niż data 

dostawy wynikająca z zamówienia poprzez przesłanie do Zamawiającego oświadczenia 

producenta lub importera leku o jego wycofaniu z produkcji lub zaprzestaniu dystrybucji. 

          § 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każdą dostarczoną partię leków wg cen jednostkowych 

przedstawionych w ofercie Dostawcy – Zał. Nr 2, stanowiący integralną część umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej na Dom Pomocy Społecznej za leki 

refundowane i pośrednictwa w zapłacie za leki nierefundowane będące przedmiotem zamówienia. 

3. Zapłata będzie następowała na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę, przelewem na 

rachunek bankowy Dostawcy nr .................................................................................w ciągu 30  dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury Dostawcy. 

4. W fakturze za dostarczone leki refundowane winien być dodatkowo uwzględniony podział ceny, na 

tą część, którą płaci mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej i na tą część, którą płaci Dom 

Pomocy Społecznej. 

5. Na leki pełnopłatne faktura wystawiana jest imiennie na mieszkańca. 

        § 8 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen dla leków z cenami urzędowymi w przypadku 

wprowadzenia i opublikowania przez Ministra Zdrowia nowych cen urzędowych leków. 

2.  Dostawca  każdorazowo przedkładał będzie wykaz leków wg nowych cen urzędowych.  

        § 9 

Powtarzające się 3 krotnie niewywiązywanie się Dostawcy z postanowień niniejszej umowy,                    

a w szczególności nieterminowa i niezgodna z terminem ważności dostawa leków lub dostawa 

niezgodna ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentu lub ilości dostawy upoważnia 

Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

        § 10 

Zamawiający może naliczyć kary umowne Dostawcy za niedostarczenie zamówionego towaru                

w wysokości 20% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

        § 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

        § 12 

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne 

właściwe miejscowo dla Zamawiającego. 

        § 13 

Umowę niniejszą zawiera się na czas określony tj. od dnia  01.01.2020 r  do dnia 31.12.2020 r. 

        § 14 



Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta 1 szt 
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