
  

Załącznik nr 2 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA DOSTAWY LEKÓW DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH   

  

zawarta w Krakowie w dniu ____________ 2021 r. pomiędzy:  

  

NEO HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE spółka komandytowa z siedzibą w 

Krakowie, adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000748980, NIP: 

7010859986, REGON: 381308576, reprezentowaną przez jedynego komplementariusza - NEO  

HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefa 

Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000745284, REGON: 381031034, NIP: 7010842951, 

kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, którą reprezentują: 

 

____________  

 

____________   

  

zwaną dalej:  „Zamawiającym”   

  

spółką pod firmą: ____________  lub ____________  (osoba prowadząca działalność gospodarczą) 

 

____________   

 

zwaną dalej: „Wykonawcą”,   

  

Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w ramach projektu badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw pn. „Przeprowadzenie prac 

badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem 

operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu 

macicy” jest dofinansowywany w ramach Działania. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, 

Poddziałanie. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej jako: „Projekt”).  

  

Strony zgodnie postanawiają:  

§ 1  

  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa leków do zabiegów operacyjnych (zwanym dalej: „Przedmiot 

Umowy”) w ilościach i asortymencie wskazanych w ofercie Wykonawcy złożonej w odpowiedzi na 



  

zapytanie ofertowe z dnia _____ r. (zwanej dalej: „Ofertą”) stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy.  

 

2. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy 

określonych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 

r., poz. 1920).  

§ 2 

  

1. Umowa zostaje zawarta na okres dwunastu (12) miesięcy, od dnia jej zawarcia.  

  

2. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego na 

podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) na adres 

Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie (dalej jako: „Zamówienia”).   

  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy do magazynu Zamawiającego 

znajdującego się przy ul. Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków.  

  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy w opakowaniach oznakowanych w 

sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą w godzinach 

od godz. 8.00 do godz. 17.00.   

  

5. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania Zamówień 

danego asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy w ilościach zgodnych ze swoim 

zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej Przedmiotu Umowy wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy.   

  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia 

złożenia Zamówienia. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w 

pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W przypadku Zamówień leku na ratunek tzw. 

dostawa na „cito”, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia leku maksymalnie do ośmiu (8) 

godzin od chwili złożenia Zamówienia. 

 

7. Dostawa odbywać się będzie własnym transportem lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy 

kurierskiej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

  

8. Wykonawca zastrzega sobie:  

1) możliwość niewykorzystania w pełni asortymentu dostaw wskazanego w Ofercie, z czego nie 

wynikają dla Wykonawcy żadne roszczenia,   

2) prawo do składania Zamówień częściowych bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw 

częściowych oraz prawo zmniejszenia w trakcie realizacji Umowy określonego w Ofercie 

zakresu zamówienia, w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w chwili 

podpisania Umowy okoliczności powodujących, że wykonanie określonej części Umowy nie 

będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie 

Zamawiającego, albo w przypadku zmniejszenia się zapotrzebowania, czego również nie można 

przewidzieć na dzień podpisania umowy.   



  

3) nie dopuszcza się zamienników w oferowanym Przedmiocie Umowy, z zastrzeżeniem 

okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a które mogły by mieć wpływ na 

ratowanie życia lub zdrowia pacjentów Zamawiającego, lub które wpłynęłyby korzystnie na 

rachunek ekonomiczny Zamawiającego (np. ukazanie się na rynku nowego równie skutecznego 

a tańszego odpowiednika, okresowe promocje cenowe na produkty mogące stanowić 

odpowiedniki produktów zamawianych).  

  

9. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów o terminie ważności krótszym niż 

dwanaście (12) miesięcy, licząc od daty wydania danego asortymentu będącego Przedmiotem 

Umowy Zamawiającemu, Zamawiającemu przysługuje prawo jego zwrotu na koszt Wykonawcy i 

żądania natychmiastowego dostarczenia Przedmiotu Umowy spełniającego warunek „terminu 

ważności”, o którym mowa powyżej.   

  

10. W przypadku chwilowego braku zamówionego asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy 

(dłuższego niż 48 godz.) Wykonawca powiadomi Zamawiającego w jakim terminie brakujący towar 

zostanie dostarczony.   
§ 3  

  

1. Wykonawca oświadcza, że asortyment objęty niniejszą Umową posiada wszelkie niezbędne 

certyfikaty /atesty/ organów uprawnionych do ich wydawania i są dopuszczone do obrotu na terenie 

Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

  

2. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w 

zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, stosuje się przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.   

  

3. Wraz z Przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w niezbędnym zakresie: - 

ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, 

- instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone 

produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania.  

  

§ 4  

  

1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy tj.:  

1) dostawy asortymentu leków z Grupy ___ Pakiet ___ specyfikacji technicznej stanowiącej 

załącznik do zapytania ofertowego jako „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia nr ___/2021) - netto ___  zł (___ złotych); brutto ___  zł (___ złotych), 

2) dostawy asortymentu leków z Grupy ___ Pakiet ___ specyfikacji technicznej stanowiącej 

załącznik do zapytania ofertowego jako „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia nr ___/2021) - netto ___  zł (___ złotych); brutto ___  zł (___ złotych), 

3) ____ itd. 

 

2. Za realizację Przedmiot Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

zgodne z cenami podanymi w Ofercie dla każdego z asortymentu tam określonego. Wyłącznie ceny 

tam określone stanowią podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.  

 



  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje wszelkie koszty jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami 

realizacji Przedmiotu Umowy, w tym również koszty transportu.  

 

4. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie 

zrealizowanych dostaw na podstawie Zamówień i z uwzględnieniem cen jednostkowych asortymentu 

będącego Przedmiotem Umowy określonych w Ofercie.  

  

5. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) 

asortymentu będącego Przedmiotem Umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu wyłącznie w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 

pozostanie bez zmian,  

b) zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego ministra. Korekta 

cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy 

asortyment będący Przedmiotem Umowy oferowany jest po cenie niższej,  

c) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących importowany 

asortyment będący Przedmiotem Umowy.  

  

6. Zmiany wartości (cen) asortymentu będącego Przedmiotem Umowy wynikające z wystąpienia 

zdarzeń, o których mowa w ust. 5 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w 

życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z 

uregulowań prawnych wskazanych w ust. 5 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, 

przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu 

prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż siedem (7) dni od daty jego 

opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach 

wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 5 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w 

formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie trzech (3) dni od dnia 

wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Zmiana cen w przypadku 

obniżenia cen urzędowych (ust. 5 lit. b) nie ma zastosowania, jeśli zgodnie z Ofertą asortymentu 

będącego Przedmiotem Umowy oferowany jest po cenie niższej.   

  

7. Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych poszczególnych pozycji asortymentu 

stanowiącego Przedmiot Umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez 

producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) danego 

asortymentu będącego Przedmiotem Umowy. Zmiany w tym zakresie w żadnym wypadku nie 

wpływają na zwiększenie wysokości łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy.  

 

8. Zapłata za dostarczone na podstawie danego Zamówienia leki stanowiące Przedmiot Umowy 

następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie 

papierowej na adres Zamawiającego lub formie elektronicznej na adres …………………….., w 

terminie do trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest 

protokół odbioru Zamówienia bez uwag co do jakości i ilości dostarczonego asortymentu będącego 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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Przedmiotem Umowy. Protokół odbioru bez uwag stanowić będzie każdorazowo załącznik do faktury 

VAT.     

 

9. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 

2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz 

podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z 

dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1751)- faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".  

 

10. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i 

obowiązków przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.  

 

§ 5  

  

Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może 

odmówić przyjęcia dostawy asortymentu będącego Przedmiotem Umowy objętego danym Zamówieniem 

w całości lub w części jeżeli:  

1) jakikolwiek dostarczony asortyment będący Przedmiotem Umowy będzie posiadał termin gwarancji/ 

ważności /przydatności do użycia krótszy niż określony w § 2 ust. 9 niniejszej Umowy,  

2) jakikolwiek dostarczony asortyment będący Przedmiotem Umowy nie będzie oryginalnie 

zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie 

naruszone,  

3) dostawa została zrealizowana bez Zamówienia,  

4) Wykonawca dostarczył zamówiony asortyment będący Przedmiotem Umowy poza godzinami i 

dniami określonymi w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,   

5) Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT, z zastrzeżeniem, że Zamawiający 

dopuszcza przesłanie w dniu dostawy asortymentu będącego Przedmiotem Umowy objętego danym 

Zamówieniem kopii/skanu faktury na podany przez Zamawiającego nr faxu lub adres e-mail, a 

oryginału faktury pocztą.  

§ 6  

  

1. Reklamacje z tytułu jakości i ilości asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy będą zgłaszane na 

adres poczty elektronicznej Wykonawcy tj. _____________, w terminie siedmiu (7) dni od dnia 

dostawy w przypadku reklamacji ilościowej lub asortymentowej albo w terminie trzydziestu (30) dni 

od dnia stwierdzenia wady w przypadku reklamacji jakościowej.   

  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wykonawcę:   

a) w przypadku reklamacji ilościowej i asortymentowej poprzez uzupełnienie ilości, odbiór 

nadwyżki lub wymianę na asortyment będący Przedmiotem Umowy zgodny z Zamówieniem - 

nie później niż w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji,   

b) w przypadku reklamacji jakościowej poprzez dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od 

wad w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.   

  



  

3. W przypadku nieuznania reklamacji, Wykonawca powinien w powyższych terminach zawiadomić o 

tym Zamawiającego. Brak zawiadomienia w terminach wskazanych w ust. 2 powyżej jest 

równoznaczny z uznaniem reklamacji za zasadną w całości.   

  

4. Dostarczenie i odbiór Przedmiotu Umowy w wyniku zasadnej reklamacji nastąpi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.   

  

5. W przypadku zwłoki w dostawie (realizacji Zamówienia), Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub 

reklamowanego Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.   

  

6. Poza innymi przypadkami przewidzianymi niniejszą Umową lub przepisami prawa, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego jej 

wykonania, w przypadku przekraczającej czternaście (14) dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki 

w dostawie Przedmiotu Umowy lub zamknięciu danej reklamacji albo w przypadku powtarzających 

się reklamacji.   

  

7. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w przepisach poprzedzających, nie pokrywają w całości 

szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego 

(przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej) do wysokości poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych.  

  

§ 7  

  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do Oferty, w następujących 

przypadkach i na określonych warunkach:  

1) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy w 

przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem 

zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z Umowy,   

2) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy, w 

przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, 

przy zachowaniu wartości wynagrodzenia brutto Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej Umowy,  

3) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk Przedmiot Umowy, przy 

zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości - w tym przypadku zmiana nie może 

skutkować zwiększeniem  wynagrodzenia brutto Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 

1 niniejszej Umowy,  

4) dopuszcza się ograniczenie Przedmiotu Umowy w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest 

równoznaczne z odstąpieniem od Umowy, nawet w części,  

5) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy do czasu wykorzystania 

ilościowego i wartościowego,  

6) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania Umowy,  

7) dopuszcza się odstąpienie od części Umowy w przypadku braku środków finansowych 

Zamawiającego na jej realizację.  

   

2. Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania niniejszej Umowy w następujących przypadkach:  



  

1) konieczność wprowadzenia zmian zakresu Przedmiotu Umowy, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy,  

2) siła wyższa przez okres jej występowania,  

3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, pod 

warunkiem, że działania te nie są konsekwencją zawinionego działania lub zaniechania 

którejkolwiek ze Stron.  

§ 8  

  

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:  

a) ze strony Wykonawcy:  

imię i nazwisko: ____________, tel. ______________  

b) ze strony Zamawiającego:  

imię i nazwisko: ____________, tel. ______________  

2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron 

zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach.  

  

§ 9  

  

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia 

w przypadku:  

1) gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący naruszając 

istotne jej postanowienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i 

wyznaczeniu mu terminu do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego lub usunięcia 

skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego w ten sposób terminie,   

2) zwłoki w dostawie danego Zamówienia powyżej piętnastu (15) dni roboczych od dnia określonego w 

danym Zamówieniu,   

3) trzykrotnej uzasadnionej reklamacji dotyczącej asortymentu będącego Przedmiotem Umowy,  

4) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, 5) wykreślenia 

Wykonawcy z właściwej ewidencji.  

§ 10  

  

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 

polskiego.  

  

3. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów 

podpisanych przez obie strony.  

  

4. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy 

na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane 

będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

  

5. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Oferta.   

  



  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.   

 

Zamawiający           Wykonawca  

  


