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UMOWA Nr M-2373-03/2022 

Zawarta w dniu ……………………………. . 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 
Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych  
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 
przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  
reprezentowanym przez Elżbietę Czeszewską – kierownika samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie                          
z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS, 
zwanym dalej Zamawiającym,   
a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną/ym przez …………………….. 
zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

Zwanymi dalej Stronami 

W wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego nr M-2373-03/2022 prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego bez negocjacji o wartości zamówienia przekraczającego 

progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021.1129), zwanej dalej ustawą, strony zawierają umowę następującej 

treści. 

PRZEDMIOT I CENA UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa leków dla Działu Farmacji 
Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 

2. Szczegółowy wykaz asortymentu określa załącznik nr 2 do umowy 
3. Ceny określone w załączniku nr 2 będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy. 

 
 

§ 2 
Szacunkowa wartość umowy wynosi: 
 Wartość netto: ………………………………(słownie: …………………………….) 
 Wartość brutto: ………………………………(słownie: ……………………………..) 
 

TERMIN REALIZACJI 
§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od …………….. do …………………. 
 

§ 4 
1. Podane w Załączniku nr 2 do umowy ilości towarów stanowią szacunkową ilość towaru 

przewidzianego do zakupu w okresie obowiązywania umowy, a jego faktyczna ilość 
wynikać będzie z bieżących zapotrzebowań Zamawiającego. Ilość zamawianego 
towaru może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy  
w ramach dostaw zamiennie bilansujących się w całkowitej wartości brutto umowy. 
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Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń 
od Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia co najmniej 70% ilości produktów  
z zastrzeżeniem § 9 ust 6.   

3. Wykonawca oświadcza, że: 
a) dysponuje towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego 

w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności 
towar jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

b) posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, 
zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające 
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową; 

c) towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym, 
wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materialnych, 
fizycznych i prawnych. 

4. Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych, 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii odpowiednich 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych przez 
Zamawiającego za okres obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
również przedstawić Zamawiającemu do wglądu oryginały tych dokumentów. 

5. Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  
u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez 
Wykonawcę towaru niespełniającego wymogów określonych w umowie. 

6. Dopuszcza się możliwość zmiany leku wg nazwy międzynarodowej na lek równoważny 
o innej nazwie handlowej w przypadku końca produkcji lub innych okoliczności, których 
nie można było przewidzieć pod warunkiem nie przekroczenia ceny deklarowanej  
w ofercie za 1 op./amp./fiol./itp. Zmiana ta musi być potwierdzona pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może zwrócić się do Wykonawcy  
o potwierdzenie, czy towar jest nadal zarejestrowany jako lek. Wykonawca dostarczy 
charakterystyki leków, objętych przedmiotem zamówienia, na żądanie Zamawiającego 
w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia żądania dostarczenia w/w dokumentu. 

 
WARUNKI DOSTAW 

§ 5 
1. Dostawy będą realizowane według zamówień składanych przez pracownika Działu 

Farmacji Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, sukcesywnie w zależności od 
aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

2. Zamówienia na asortyment, o którym mowa w § 1 składane będą drogą elektroniczną 
na adres e-mail: …………………………………………. lub telefonicznie pod numerem 
telefonu ……………………………………. . Wykonawca zapewni przyjmowanie 
zamówień w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy w godz. 7:30-15:00. 

3. Realizacja dostaw: 
a) w przypadku zamówień zwykłych dostawa maksymalnie do 3 dni roboczych od daty 

złożenia zamówienia; 
b) w przypadku zamówień pilnych dostawa w ciągu maksymalnie 12 godzin od 

momentu złożenia zamówienia  
Jeżeli termin do dokonania dostawy pilnego zamówienia nie kończy się w dniu roboczym 
lub kończy się po godzinach pracy Działu Farmacji Szpitalnej, dostawa nastąpi 
niezwłocznie, tj. do godziny 8:00 w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie 
dostawy. 

c) w przypadku zamówień na ratunek dostawa w ciągu maksymalnie 6 godzin od 
momentu złożenia zamówienia (z wyłączeniem pakietu nr 174) 
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Jeżeli termin do dokonania dostawy zamówienia na ratunek kończy się po godzinach 
pracy Działu Farmacji Szpitalnej, dostawa nastąpi bezpośrednio na Oddział wskazany 
w zamówieniu. 

4. Koszt dostarczenia, rozładowania i rozlokowania asortymentu w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment objęty niniejszą umową  
w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, z oznaczeniem bieżącej produkcji, 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, transportem zapewniającym należyte 
zabezpieczenie jakościowe i ilościowe. 

6. Dostosowany asortyment winien posiadać w opakowaniu aktualne oznakowania  
i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych 
symboli lub rozpoznawania kodów. 

7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym zamawiającego. 

8. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, 
Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego towaru u innego dostawcy, 
a Wykonawca pokryje ewentualną różnicę w cenie. Skutkuje to zmniejszeniem ilości 
towaru wskazanego w załączniku nr 2 o wielkość tego zakupu. W przypadku zamiaru 
realizacji takiego zakupu, Zamawiający poinformuje o powyższym Wykonawcę przed 
jego dokonaniem.  

9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru 
asortymentu na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W w/w 
sytuacji Zmawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za asortyment niezgodny z ofertą. 

10. Termin dostawy ustalony w ust. 3 niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie 
w sytuacji poniższych okoliczności: 
a) zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, zamieszkami, 

strajkami (z wyłączeniem strajku dotyczącego Strony powołującej się na to 
zdarzenie), działaniami zbrojnymi lub działaniami władzy państwowej – zakazy 
importu i eksportu, blokady granic i portów itp.; 

b) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostaw. 

11. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust. 10 Wykonawca poinformuje 
niezwłocznie Zamawiającego, poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 
wystąpienie oraz wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz wskazując nowy termin 
dostawy. 

12. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez 
Wykonawcę. W treści faktury Wykonawca wskazuje nazwę towaru, jego cenę 
jednostkową, ilość towaru, wartość dostarczonego towaru. Odbioru ze strony 
Zamawiającego dokonywać będzie osoba do tego upoważniona. Zamawiający 
sprawdzi dostarczony towar pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem. 

13. Dostarczony asortyment musi posiadać datę ważności nie krótszą niż 12 miesięcy od 
daty złożenia zamówienia, za wyjątkiem asortymentów o specyficznych 
właściwościach, które mają inny termin ważności, bądź w przypadku produktów 
pełnowartościowych z krótszym terminem ważności w przypadku wyjątkowych sytuacji. 

14. W przypadku asortymentu z krótszym terminem ważności, Zamawiający musi wyrazić 
każdorazowo pisemną zgodę. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, dostarczony towar 
zostanie zwrócony Wykonawcy. 

15. Za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiada pracownik 
Działu Farmacji Szpitalnej e-mail: aptekazam@poliklinika.koszalin.pl 

16. Za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada …………………. 
……………………… tel. ……………………….. e-mail ……………………………………  
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WARUNKI PŁATNOŚCI 
§6 

1. Zamówienie realizowane jest według cen zawartych w formularzu ofertowym  
i szczegółowej ofercie asortymentowo-cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do 
umowy. 

2. Ceny podane w załącznikach są cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane  
z dostawą asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Ceny, o których mowa w ust. 1 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany: 
a) stawki VAT – zmiana ceny następuje z dniem powstania obowiązku podatkowego, 

przy czym zmianie ulega tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian; 
b) stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, przy czym 

wzrost cen będzie następował o taki sam procent, jaki wynika z podwyżek 
należnych, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży, zmiana ceny 
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę; 

c) zmniejszenie ceny w każdym przypadku; 
d) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę; 

e) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich rabatów, 

promocji w stosunku do towarów objętych umową, zaistniałych w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, udzielanych innym odbiorcom. Zmiany takie obowiązują przez okres 
wskazany w ofercie promocyjnej. 

6. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych 
w ust. 4  lit. d), e), f) jest przedłożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku w tym 
przedmiocie, zawierającego co najmniej: 
a) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie 

zmian) oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania 
zamówienia i dokładne określenie zmiany tych kosztów; 

b) określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem 
szczegółowej kalkulacji kwoty, o jaką wynagrodzenie ma ulec zmianie; 

c) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji 
przedmiotu umowy (nie wcześniej niż data wejścia w życie właściwych przepisów). 

7. Zamawiający zapłaci za asortyment faktycznie otrzymany zgodnie z ceną w ofercie. 
8. Zapłata za dostarczony asortyment nastąpi w formie przelewu bankowego podanego 

na fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
9. Faktura za dostarczony asortyment musi być opisana numerem realizowanej umowy. 
10. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
11. Opóźnienia w płatnościach przez Zamawiającego nie spowodują zaprzestania 

realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 552 Kodeksu 
Cywilnego. 

12. Faktury należy przesłać w pliku xml na adres aptekazam@poliklinika.koszalin.pl . 
13. Zamawiający akceptuje również otrzymywanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, 

a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego, które 
należy przesyłać na adres e-mail: efaktury@poliklinika.koszalin.pl. 
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GWARANCJA I REKLAMACJE 

§7 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment posiada wszystkie wymagane 

dokumenty niezbędne do dopuszczenia do obrotu i używania. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw 

asortymentów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz 
w przypadku ujawnienia wad ukrytych asortymentu. 

3. Reklamacja asortymentu wadliwego będzie składana telefoniczne lub drogą 
elektroniczną. 

4. Zamawiającemu bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy przysługuje prawo 
odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na nowy wolny od wad  
w przypadku: 
a) dostarczenia towaru niewłaściwej jakości; 
b) dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem i zawarta umową. 

5. W przypadku niedostarczenia faktury lub specyfikacji dostawy wraz z towarem 
Zamawiający ma prawo do nieodebrania lub zwrotu towaru na koszt Wykonawcy,  
a Wykonawca oświadcza, ze wyraża na to zgodę. 

6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych towaru przy dostawie Wykonawca 
zobowiązuje się do uzupełnienia brakującej ilości towaru w terminie do 3 dni od dnia 
złożenia reklamacji. 

7. Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany do zgłaszania Wykonawcy  
z udokumentowanym uzasadnieniem. W takiej sytuacji, Zamawiający informując 
Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymuje jednocześnie zapłatę za 
zakwestionowany przedmiot umowy (do momentu wymiany przedmiotu umowy na 
wolny od wad). 

8. Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego asortymentu na 
zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji  
w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania. Wykonawca zobligowany jest do 
rozpatrzenia reklamacji w zakresie uzupełnienia braków ilościowych w terminie 5 dni 
od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uzyskania reklamacji w tym terminie 
jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia asortyment, w którym stwierdzono 
wadę jakościową i/lub ilościową. 

 
KARY UMOWNE 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) nieterminowych realizacji dostaw w wysokości 2 % całej wartości brutto danego 
asortymentu nie dostarczonego w terminie za każdy dzień nieterminowego 
dostarczenia; 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia; 

c) zwłoki w dostarczeniu towaru w wysokości 2 % całej wartości brutto danego 
asortymentu niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki; 

d) zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości 2% całej 
wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, 
Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może 
przekroczyć 50 % wartości umowy określonej w § 2 niniejszej umowy. 
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4. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie  
14 dni od dnia otrzymania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzeń 
należnych Wykonawcy. 

6. Naliczenie przez Zamawiającego, bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej, nie 
zwalnia Stron z zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy. 

 
 

§ 9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

a) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 456 Ustawy; 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dostarczył towaru objętego 

jednostkowym zmówieniem w terminie wskazanym w § 5 pkt 3. 
c) co najmniej trzykrotnego niedotrzymania terminu a usunięcie stwierdzonych wad 

jakościowych i/lub braków ilościowych, o których mowa w § 6 pkt  6 oraz 8. 
d) gdy Wykonawca dostarcza asortyment wadliwy i/lub nie realizuje roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 
2. Odstąpienia dokonuje się pod rygorem nieważności na piśmie wraz z uzasadnieniem, 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa  
w ust. 1. 

3. Umowa wygasa w przypadku wyczerpania wartości towaru wskazanej w § 5 albo  
z końcem okresu obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 –  
w zależności od tego. Które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

4. Gdy umowa wygaśnie w przypadku wyczerpania wartości towaru wskazanej w § 2 
Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem 
Zamawiającego. 

5. W przypadku zmiany kwalifikacji danego towaru Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w tej części. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone  
w terminie do 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o zmianie 
kwalifikacji przedmiotu umowy. 

6. Strony przewidują możliwość wydłużenia okresu trwania umowy, za zgodą obu Stron, 
z zastrzeżeniem przepisów § 2 na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy: 
a) na wniosek Wykonawcy – w przypadku braku zamówienia w okresie 

obowiązywania Umowy produktów objętych umową na poziomie co najmniej 30 % 
ich wartości; 

b) na wniosek Zamawiającego – w przypadku braku złożenia przez Zamawiającego 
zamówienia na produkty odpowiadające wartości umowy w okresie jej pierwotnego 
obowiązywania. 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 3 lit. a lub b nie wyrazi 
zgody na przedłużenie Umowy stosownie do ust. 3 lit. b może się domagać 
wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną w okresie obowiązywania Umowy część 
zamówienia i nie przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie 
zrealizowania pełnego wynagrodzenia za produkt. 

7. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy na podstawie co najmniej 
jednej okoliczności wskazanej w art. 455 Ustawy, bądź w niniejszej umowie 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy  
w przypadku: 
a) zmiany cen zgodnie z postanowieniami § 6 ust.4 i 5 niniejszego paragrafu; 
b) szczególnych okoliczności, takich jak zakończenie produkcji, wystąpienia 

przejściowego braku towaru z przyczyn lezących po stronie producenta lub będące 
następstwem działania organów administracji publicznej, wycofanie towaru z rynku, 
pojawienie się jego nowej generacji o identycznych parametrach i nowych opcjach, 
po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza 
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się zmianę na towar nowy o tych samych parametrach po cenie jednostkowej nie 
wyższej niż zaoferowanej w ofercie; 

c) zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych dla towaru, w tym zmiany 
numeru katalogowego bądź jego nazwy własnej, zmiany sposobu 
konfekcjonowania po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą 
Zamawiającego; 

d) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji zapisów umowy (w tym w 
przypadku zmiany ceny refundowanej do ceny urzędowej); 

e) zmiany postanowień umowy, związanych z zaistnieniem okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przedmiot umowy winien być 
zaopatrzony w ulotkę sporządzoną w języku polskim; 

f) w sytuacji kiedy produkt leczniczy posiada zgodę Ministra Zdrowia na czasowe 
dopuszczenie do obrotu na terytorium RP i nie jest wyposażony w ulotkę w języku 
polskim, Zamawiający wymaga dołączenia ulotki w języku polskim do każdego 
zamawianego opakowania. 

Wszelkie zmiany w zakresie wymienionym powyżej, w szczególności dotyczące 
dostarczenia leku równoważnego lub zamiennego, innego niż objęty umową, a także 
zmiany sposobu konfekcjonowania, wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.  
Aktualnie dostępny na rynku zamiennik niedostępnego leku objętego umową, 
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na zasadach określonych w umowie; 
g) zmiany wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości leku podanej przez 

Zamawiającego oraz wymaganych dawek. W takim przypadku wymagane ilości 
należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość leku nie była mniejsza niż podana 
w Załączniku nr 1, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą, 
zaokrągloną w górę do pełnych opakowań. Zmiana wielkości opakowania 
każdorazowo musi być uzgodniona z Zamawiającym. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisu Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 12 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu 
właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy: 

1. Formularz ofertowy 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


